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 نل اوُرْذَمْعَت آل :مهل لق وزغلا نم ّنِعَلإ ٌمتْعَجَر ْ فلختلا يف َمُكَيَلِإ نوُرْذَتْعَي

 ىَرَيَسَو مكلاوحأب انربخأ يأ فسر قب هللا اًناَبَن دق مكف دصن بح تلا

 ٍمككبتُيَف هللا يأ فقالا يللا ربع 1 كعبلاب ا هع ُهَّللأ

 يه يع اوشرشأل دبعملا فرحت 2 أوضرَعُتِل فلختلا يف نوروذعم مهأ كوبت نم
 رق

 نوفل 2: تروُبسكَي اوُناَك اًميِداَرَج ٌمْكَهَج ْمُهئَوَأَمَو مهنطاب ثبخ ٌرذق ٌسَجِر
5 

 :2: تيقسفلا ِمْوَقْلا ِنَع ىَضَرَي ال َهّللا كرإف ْمُهَنَع اَوَضْرَت نإق َمُىْنَع اَوَضَرَتِل مكن

 لا طخس عم مكاضر عفني الو مهنع يأ

 هل نوكي نأ لمتحيو ؛هل اميظعت عمجلا ظفلب هركذ امنإو ني يبلل باطخلاو نوقفانملا ءالؤه :مكيلإ نورذتعي
 2 يبنلا عجر املف ءالجر نوثالثو ةعضب نيقفانملا نم كوبت ةوزغ نع اوفلخت نيذلا نأ :ىوريو «نينمؤمللو

 (بيطنخلا ريسفت) .لطابلاب هيلإ نورذتعي اوؤاح
 ىلإ ةيدعتملا اهأ :امهدحأ ,ناهجو هيف :خلإ هللا انأبن دق .ةدئاز "يكل" :ىلاعت هلوق يف ماللا نأ ىلإ ةراشإ :مكقدصن

 ريغ اهنأ :امهدحأ ؛ناهجو "نم" يفف اذه ىلعو ءمكرابخأ نم :هلوق :يناثلاو ءملكتملا ريمض :امهدحأ «نيلوعفم

 .فوذحملا لوعفملا ةفص ةقيقحلا يف وهف «"مكرابخأ نم" ةلمج وأ ,مكر ابخأ نم ارابخأ هللا انأبن دق ريدقتلاو ؛ةدئاز

 يناثلا هجولا .مكر ابخأ هللا انأبن دق :ريدقتلاو ءائيش اهيف طرتشي ال هنأل ؛شفحخألا دنع ةديزم "نم" نأ : يناثلاو

 هب ملعلل اراصتخا فوذحم ثلاثلاو ؛مدقت ام يناثلاو لوألاف «"ملعأ"ك ةئالثل ةيدعتم اهنأ :نيلوألا نيهجولا نم

 عضوم يف راهظإ هنأ ىلإ كلذب راشأ :هللا يأ (نيلامجلا ريسفت) .هوحنو ابذك مكرابخأ نم هللا انأبن ريدقتلاو
 (يواصلا ةيشاح) .مهيلع ديدشتلا يف ةدايز رامضإلا

 مهتبتاعم كرتل ليلعت :سجر مهإ (لمجلا ةيشاح) .فوذحم هيلع فولحملا نأ ىلإ هب راشأ :فلختلا يف نوروذعم

 (كرادملا ريسفت) .مهريهطت ىلإ ليبس ال ساجرأ مهنأل ؛مهحلصت الو مهيف هل عفنت ال ةبتاعملا نأ يأ

 ءاهلجآو هتبوقع لحاعل ةضرع اوناكو ؛مهيلع اطخاس هللا ناك اذإ مهعفني ال مكدحو مكاضر نإف :ىضري ال

 (كرادملا ريسفت) .مهنع هللا اضر يضتقي نينمؤملا اضر نأ مهوتي الثل ؛كلذ ليق امنإو



 ةيونلا ةووس 1 رشع يداحلا

 ءمهعابط ظلغو ؛مهئافحل ؛ندملا لهأ نم اقاَقْنَ فك ٌدَسَأ ودبلا لهأ ثارغألا

 رع نزلا َدوُدُح ْأوُمَلْعَي ال نأب يأ نأ ىلوأ ُرَدَجَأَو نآرقلا عامس نع مهدعبو

 .ممب هعنص يف 20 مكَح هقلخب ٌمميِلَع ُهَّللَو عئارشلاو ماكحألا نم فوشي

 هباوث وجري ال هنأل ؛انارسو ةمارغ اًمَرْعَم هللا ليبس ٍقُقِفَنُي ام ْدِخَكَي نم باَرغألا

 نأ نامزلا رئاود َرِي رياودلا رحب رظتني ُصَتَرَتَيَو نافطغو دسأ ونب :مهو افوحع هقفني لب

 باذعلا روذي أ :حتفلاو مضلاب وكلا ريد نه .اوصلختيف مكيلع بلقني

 .مهلاعفأب 2: ٌديلَع هدابع لاوقأل عيِمَس ُهَللَو مكيلع ال مهيلع كالهلاو
 0 را

 قف ققنُي ام َدِغَكَيَو "ةنيزم 5 "اة دي" حك رجلا رب َوَيَلآَو هّللاب ”رِمؤي نم بارعألا

 يأ نإ هلأ مه ٍلوُسرلا تاوعد ِتوَلَص ىلإ ةليسوَو هلأ َدنِع هبّرقت ترق هللا ليبس

 لوعفم "امرغم"و «لوأ لوعفم "قفني ام"و «ةلوصوم وأ ةفوصوم امإ يهو أدتبم "نم" :امرغم قفني ام ذختي نم
 ناك اَهَباَذَع نإ هنمو ءهيبس هنأل ؛كالحلا وهو مارغلا نم قتشم نارسخلا :مرغملاو :"ريص" نيعمب انه "ذختا" نأل ؛ناث

 ةبقنلا يهو ةرئاد عمج :رئاودلا (سوماقلا) .هؤادأ مزلي ام :ةمارغلا :ةمارغ (لمجلا ةيشاح) .(75:ناقرفلا) اماَرغ

 .امرغم هددع وه يذلا قافنإلا نم صلختيف بئاصملاب مكيلع نامزلا بلقني يأ :مكيلع بلقني نأ .ةبيصملاو

 ةغلابملل اهيلإ فيضأ "ةرئادلا"ل تعن ردصم حتفلابو مسا مضلاب وه :حتفلاو مضلاب (نيلامكلا ريسفت)

 (نيلامكلا ريسفت) .قدص لجر :كلوقك
 "ذختي"ل فرظ وأ اهتفص "هللا دنع"و ؛"ذختي" يلوعفم يناث وهو تابرق ببس يأ :خلإ تابرق قفني ام ذختيو
 ةقوسنم اهنأ :يئاثلاو ءقفوأ يبأ لآ ىلع لص مهللا :هلوقك ريخلاب نيقدصتملل وعدي ناك هنأل ؛"لوسرلا تاولص"و

 ناك 7 هنإف :لإ هليسوو (نيلامجلا ريسفت) .ةبرق لوسرلا تاولص ةحلاصلا لامعألاب ذخختيو يأ قفني ام ىلع
 (يواضيبلا ريسفت) .رفغتسيو نيقدصتملل وعدي ناك 33 هنأل :مه لوسرلا تاوعد .نيقدصتملل ءاعدلاب ارومأم



 ةبوتلا ةروس - رشع يداحلا

 لهأل وفغ هللا نإ هتنج هتَمْحَر ىف هللا مهلخ ديس هدنع :4 افوكسو ءارلا هس ي ةعيوسو اد دع شم ىو ىف ةشع نيو دل وف

 2 2 رو نع (قزع# وص 5 بروز تبالي ندي
 دهش نم مهو راصنألاو نيرجدهملا َنِم نولوالا ىروقبّسلاَو .مهب 2 محر هتعاط

 ف 2 مرهم ةمايقلا موي م سو بف ةباحصلا عيمج وأ اردب
 رت

 ب لها م تلو نرَمَسَو < ُمِظَعْلا ٌروفلا َكِلاذ و آهيِف َنيِدِلبَح نم " ةدايزب
0 

 نوقفانم ةن ٍةَتيِدَّمْلا لهأ َنِمَو "رافغ"و "عجشأ"و 'ليبأاب# ةيقيتتت بوعاللا يتم

 22200588 2 ىبلل باطسع "كيو لأ (وهصساو:هيف اول قاقتلا لع اوذوت انضيأ

 نباو سابع نبا لاقو ءءاطع هلاق «نيقيرفلا نم :اردب دهش نم مهو .نيقابلل افوكسو شرو ةءارق وه :ءارلا مضب
 ".م"ف ؛نيملسملا رئاس ىلإ ةبسنلاب نوقباسلا مه مهنأل ؛ةباحصلا عيمج وأ نيتلبقلا ىلإ اولص نيذلا مه ::5د بيسملا

 (نيلامكلا ريسفت) .نييبتلل اذه ىلع
 (يواصلا ةيشاح) .هقلخ نم ادحأ طعي مل ام مهاطعأو اهيلع مهاثأو مهلامعأ لبق يأ :مهنع هللا نيبو

 ."كقلخ نم ادحأ طعت مل ام انتيطعأ دقو ىضرن ال انل ام" :ثيدحلا يف امل هللا مهاطعأ ام اولبق يأ :هنع اوضرو

 يناوضر مكيلع لحأ" :لوقيف "؟اذه نم لضفأ ءيش يأ" :نولوقيف ؛"كلذ نم لضفأ مكيطعأ انإ" :لوقيف
 (يواصلا ةيشاح) . "ادبأ ةدعب طخخسأ الف

 يأ هيصاعم يف درمتو «دراملا ناطيشلا هنمو ربحتو اتع اذإ نالف درمت :لاقي «هيلع اونرمت عي :قافنلا ىلع اودرم
 (نيلامحلا ريسفت) .لخد هبابو هيلع رورملا ءيشلا ىلع دورملاو :"راتخملا" يفو ءاهنم بتي لو اهيلع تبنو نرمت

 كعالطاو كرطاخخ ءافص عم مهملعت ال ثيحب ترص نأ ىلإ قافنلا يف ليحتلا يف يف اوغلب مهنأ يعي :+! مهملعت ال
 "؟لوقلا نحل يف مهنفرعتلو" :هلوق يف هتبثأو انه نيقفانملا لاحب هملع هنع ىفن فيك :تلق نإف .رارسالا ىلع
 (نزاخلا ريسفتو لمجلا ةيشاح) .يفانت الف «تابثإلا ةيآ لبق تلزن يفنلا ةيآ نأ :باوجلاف



 ةبوتلا ةروس 5  رشع يداحلا

 67 ربقلا باذعو ايندلا يف لتقلا وأ ةحيضفلاب نّيَنَرَم مُجيْذَعْتَم ميم ع

 نم ةموثذب أوفرّتَعأ أدتبم َنوُرَحاَ موق َو .رانلا وه (2) ٍمِظَع ٍباَذَع ىلإ ةرخآلا يف

 مهفارتعا وأ كلذ لبق مهداهج وهو اًحلص لَ اول ربخلاو «هتعن فلختلا

 ”روفَع هللا َّنإ ْهَقَلَع بتي نأ هللآى مَع مهفلخت وهو اَنْيَس َرَحاَءَو كلذ ريغ وأ مهيونذب 2 ع رويس

 نا د ا ...................مهسفنأ اوقثوأ ةعامجو ةبابل يأ يف تلزن مج 7 مِحَر

 ىلع اورمتسا نوقفانم مسق «ماسقأ ةثالث كوبت نع فلخت نم نأ اليسر فسر يابه لك رمق د :خلإ موقو

 مهيونذب اوفرتعا نوبئات مسقو ."ميظع" :هلوق ىلإ "بارعألا نم مكلوح نممو' :هلوق ف مهركذ مدقت دقو قافنلا
 ."نولمعت متنك ام مكئبنيف" :هلوق ىلإ "اوفرتعا نورحآو" :هلوقب هللا مهركذ دقو 2 هللا لوسرل رذعلاب اوردابو

 (يواصلا ةيشاح) ."ميكح" :هلوق ىلإ "نوجرم نورحآو" :هلوقب هللا مهركذ دقو رذعلاب اوردابي مل مسقو

 رمأ كلذ نإف ؛مهسفنأ اوكتهو سانلل اوفرتعا دارملا سيلو ءاهنم اوباتو مهيرل مهيونذب اورقأ يأ :مهيونذب اوفرتعا
 "ىسع" نأل ؛قيقحتلا ةلزنمب نآرقلا يف يحرتلاو .مهتبوت لبقي يأ :خلإ هللا ىسع (يواصلا ةيشاح) .زوحي ال
 يف ادحأ عمطي نأ نم مركأ هللاو هيلع اراع ناك هنم همرح مث ءيش يف اناسنإ عمطأ نمو ؛عامطإلا ديفت اهوحنو

 "اوطلخ" ةلمجو اربخ نوكت نأ حصيو ةفنأتسم ةلمجلا هذهو «فلختي ال وهو دعو هنأل ؛هايإ هيطعي ال مث ءيش

 (يواصلا ةيشاح) .ةردقم "دق"و ةيلاح

 راعشإلل ؛"ىسع"ب ربعو ينالطسقلا لاقو ."مهيونذب اوفرتعا" :هلوق نم ةموهفملا مهتبوت لبقي يأ :لإ هللا ىسع
 فو ءرذحو فوحخ ىلع نوكي لب ءرملا لكتي ال تح هنم لضفتلا ليبس ىلع الإ سيل ىلاعت هلعفي ام نأب
 "ىسع" ةظفل نأل :ياعملا لهأ لاق ءبحاو هللا نم "ىسع" ةملك نأ ىلع نورسفملا قفتاو :هصن ام "بهاوملا"

 ءيش يف ادحأ عمطي نأ نم مركأ ىلاعت هللاو ؛هيلع اراع ناك همرح مث ءيش يف اناسنإ عمطأ نمو ؛عامطإلا ديفت
 هقح يف ادارم سيل يجرتلا نم هيلع تلد ام نإ نعم. تباث يأ بحاو رمأ يأ "بحاو" :هلوقو «هايإ هيطعي ال مث

 (لمجلا ةيشاح) .يحرتلا روص رئاس ”ىسع' لثمو «لوصحلا ققحم وه لب ىلاعت
 ةوزغ يف #22 هنع اوفلخت طهر ةرشع اوناك :ةيآلا يف ف سابع نبا نع يقهيبلا جرخأ :خلإ مهسفنأ اوقثوأ
 - :اولاقف ؟ءالؤه نم :ة2 يبلا لاقف «دجسملا يراوسب مهسفنأ مهنم ةعبس قئوأ 226 يبا عجر املف .كوبت



 ةيوعلا ةروس ٠ رشع يداحلا

 دقي يبلا الإ مهلحي ال نأ اوفلحو ,نيفلختملا يف لزن ام مهغلب امل دجسملا يراوس ف

 ثلث ذحأف مهيونذ نم اهب مَكَرَتَو مهَرْهَطَت َةَقَدَص ميئَومَأ نم ذخ :كيلرت ال مهلحف

 :ليقو نك هيعر نم ددتؤلاج 8إ مه عدا أ يبلع لَسََي انه قدصتو مهاربأ
 نع هب ةيوكلا "زيعُي وه هللا نأ اَومَلَعَي رلأ © اا عييشالاو ميرا كرين يامل

 مهتبوت لوبقب هدابع ىلع ُباّوَّتلآ هه 201. ناو بسك .لبقب كح اَيَو -هِدابِع

 ٍلقَو .ةقدصلاو ةبوتلا ىلإ مهجييه هب دصقلاو «ريرقتلل ماهفتسالاو ؟مهي 2 ٌميِحّرلَ
 . َتَروُدرتَسَو َنوُئِهْؤُمْلاَو َلوُسَرَو كلَ هللا ىَريَسَق معتش اه اوُلَمَعَأ سانلا وأ مهل
 هسقأ :لاق ؛مهرذعت وأ مهقلطت ىح مهسفنأ اوطبرف !هللا لوسر اي كنع اوفلخت هل باحصأو ةبابل وبأ اذه -
 ؛ةيآلا "مهوونذب اوفرتعا نورخآو" :ىلاعت هللا لزنأف ءمهقلطي يذلا وه هللا نوكي ىح مهرذعأ الو مهقلطأ ال هللاب
 يف ةيراسلاب هطابترا ناك هنأ "لافتألا" يف كاته فنضملا نم قبس دق .ىهتنا دلك ينلا مهيلإ لسرأ تلزن املف
 (؟17:لافنألا) «َلوُسَدلاَو هللا اونوختت ال اوُنَمآ يذلا اهي اَيإ» :ىلاعت هلوق هيف لزن هنأو هلي يبلا رس راهظإ ةصق
 (نيلامكلا ريسفت) .انركذ امك ةصقلا ددعت راتخا فنصملا لعلو «ةياورلا هيف فلتحخا دقو ةيآلا

 5 ِلوُسَر فال ْأهِدَعَقَمِ نوُفلحُملا َحرفإلا :مهيف هللا لاق ثيح ديدشلا ديعولا نم يأ :نيفلختملا يف لزن اه

 ىلا انلاومأ هذه !هللا لوسر اي :اولاق اوقلطأ امل مهفأ كلذو :خلإ مهلاومأ نم ذخ (يواصلا ةيشاح) 4١(. :ةبوتلا)
 ذخ" :هللا لزنأف ءائيش مكلاومأ نم ذحآ نأ ترمأ ام :لاقف ءانل رفغتساو انرهط ءاب قدصتف اهذح «كنع انتفلح

 نوكتل ؛مهتبوت لاحم يف اربتعم كلذ راصو ءاهذخأ ىلاعت هللا بجوأ ةقدص م اولذب امل مهنأل ؛"مهلاومأ نم
 :ةيضيعبت "نم"و "ذحخ"ب قلعتم هنأ :امهدحأ 55000 "يهاومأ نم" :هلوقو «ةرافكلا ىرم ةيراج

 ريسفت) .الاح تبصن تمدق املف ءاط ةفص لصألا يف ىه ذإ ؛ةقدص نم لاح اهنأل ؛فوذحمت. قلعتي نأ :يناثلاو
 (كرادملا ريسفت) .لاملا يف ةكربلاو ءامنإلا يعم. وأ ؛هيف ةدايزو ريهطتلا يف ةغلابم ةيكزتلاو ةقدصلاب :اكي (نيلامجلا

 لمح وهو :ريرقتلل (كرادملا ريسفت) ولأ بات دق هللا نأل ؛مهيولق نئمطتو هيلإ نونكسي يأ :مهل نكس
 :هلوق «ةئيسلاو ةحلاصلا لامعألا نم يأ :متئش ام اولمعا (يواصلا ةيشاح) .مكحلاب رارقإلا ىلع بطاحملا

 لعفلاب لصاح ملعلاف الإو «ةازاجملل رظنلاب نها ؛مكلمع ىلع مكيزاجيف يأ "مكلمع هللا ىريسف"
 (نيلامحلا ريسفت) .مهل ءاعدلاو مهيلع ءانثلا نيعمب نينمؤملاو هلوسر نمو ؛ةمولعم هللا نم ةازاحناو



 ةبوتلا ةروس م رشع يداحلا

 .هب مكيزاجي 3 + نيلتتت مك اني ربي هللا يأ ةّديشلاَو بيغلا لع لإ ثعبلاب

 وآل ةبوتلا نع نورحخؤم 'نوجزم" و ولا َنْوَجَرَم نيفلختملا نم َبرورَخاََو
 م رميحح هقلخب ُءميِلَع ُهَّلَو دلَع ُبوَُي ام ةبوت 5 مهتيك. نأب َحْحيْذَعَي اَمِإ ءاشي امك مهيف

 :ةيمأ نب لالهو كلام نب بعكو عيبرلا نب ةرارم :دعب نوتآلا ةثالثلا مهو ءمهبي هعنص ف

 مكرم قلو .مهريغك 225 يبلا ىلإ اورذتعي ملو ءاقافن ال ةعدلا ىلإ ًاليمو ًالسك اوفلخت
 ادِجَسَم 6 َنيِذَلا مهنم َو .دعب مهتبوت تلزن تح . سانل مهرجهو «ةليل نيسمح
 رمأب هوَنَب مفأل ارفكَو ءاَبق دحسم لهأل ةرائظن اًراَرْيِم ناقفادملا نم رغ انثا منهو

 وع نب ورمع يب مهو

 ّنأيل بهذ ناكو .هدنع نم ىأي نم هيف مدقي هل القعم نوكيل ؛بهارلا رماع يبأ

 ءابقب نولصُي نيذلا يِنِمْؤُمْلا تربَب اًقيرفَتَو كك يبلا لاتقل ؛رصيق نم دونحي
 ْلِتَق نم ُكوُسَرَو هللا بَراَح ْنَمَل اهقرت اًَداَسَرإَو مهدجسم ف مهضعب ةالصب

 مهريغ بعت عم اهيف ةحارلاب اوعتمت املف «ةليل نيسمح تناك اهأل ؛فلختلا ةدم ريظن ف يأ :2إ مهرمأ فقوف

 .مفوملسي الو مفوملكي الف :مهرجهو (يواصلا ةيشاح) .ةدملا كلت مهرجمي اوبقوع رفسلا ف
 مدق املف «ةيلهاجلا ف بهرت ناك دق ةنيدملا لهأ نم وه :بهارلا رماع 4 (سوماقلا) .ةنيدملا برق عضوم :ءابق

 تامف 207 يببلا نمأف ءاديرف اديحو بذاكلا هللا تامأ :رماع وبأ لاقف 35 يبنلا عم رظانو رفك ةنيدملا 5 ىبلا

 بهرت دق ناكو «ةكئالملا ليسغ ةلظنح دلاو وهو :ذإ رماع يبأ رمأب (نيلامكلا ريسفت) .ماشلا ىلإ ابراه رماع وبأ

 .هيف لزني يأ "مدقي" :هلوقو ءأجلملا :لقعملا :هل القعم (بيطخلا ريسفت) .رصنتو ةيلهاجلا يف
 نم دنجب تآ ىنإف ءادجسم يلب اونباو ةوق نم متعطتسا ام اودعتسا نأ ني نيقفانملا ىلإ لسرأو يأ :خإ بهذ ناكو

 يف نينمؤملا ضعب ةالصل قيرفت يأ :2! مهضعب ةالصب (نيلامكلا ريسفت) .هباحصأو ادمحم جرخأف ؛مورلا
 قلعتم "لبق نم" :هلوقو 5 هللا لوسر ىلع رهظيو هيف يلصيف ءيجي ىح :ابقرت .نيقفانلا دحسم يأ مهدجسم
 نم .ءابق دحسم بنحب كوبت ةوزغ لبق هونب اوناك ثيح فلختلاب هوقفاني نأ لبق نم هوذختا يأ "اوذختا"ب

 .رارضلا دجسم ءانب لبق نم نعي "لبق نم" :هلوقو :"ريبكلا" ةرابعو ."دوعسلا يبأ'



 ةبوتلا ةروس 3 رشع يداحلا

 نع ةدقبلا ةلعفلا الإ هانبب آمر ام فلَحيلو روكذملا رماع وبأ وهو هئانب لبق يأ

 20 تروُبذكل مج ُدَبْشَي ُهَّللاَو نيملسملا ىلع ةعسوتلاو ٌرحلاو رطملا يف نيكسملاب قفرلا

 رسل ثوب لصت َرعَت ال :لزنف هيف يلصي نأ دي يببلا اولأس اوناكو .كلذ يف
 نبإ نع يور ذك.

 تيب نسب دجشْمل يملا اهيف ىقلت ةسانك هناكم اولعجو هوقرحو هوملده ةعامج

 ابل طوع دك ويلا رادب تللح موي عضو ِمْوَي ٍلٌوُأ نِم ئّوقكلا ىَلَع هدعاوق

 لزي ملف ءمهعم كتلتاق الإ كنولتاقي اموق دحأ ال :دنأ موي كف هللا لوبسرل لاق ناك دق هنإف :لإ رماع وبأ وهو

 امه اودعتسا نأ نيقفانملا ىلإ لسرأو «ماشلا ىلإ ابراه ىلو ذئموي نزاوه تمزهنا املف «نينح موي ىلإ كلذ لعفي

 .هباحصأو ادمحم جرخأف ؛دنجب هدنع نم تآو رصيق ىلإ بهاذ ينإف ءادجسم يل اونباو حالسو ةوق نم متعطتسا
 .هريغو "ريبكلا" يف امك دجسملا كلذ يف مهب يلصيل ؛رماع يبأ ءيحب اورظتناو دجسملا اذه اونبف

 عقوف "نفلحيل" :هلوقل باوج "اندرأ" :هلوقو نفلحيل «هللاو يأ ردقم مسق باوج "نفلحيل" :اندرأ نإ نفلحيلو
 ةلصخلا الإ يأ فوذحم فوصوم ةفص "ئسحلا" :هلوقو ."اندرأ نإ" :هلوقب باح مسق لعف ردقملا مسقلا باوج

 ةلعفلاو ءفوذحم فوصومل ةفص "نيسحلا" نأ ىلإ ةراشإ :ةلعفلا (نيلامحلا ريسفت) .نيسحلا ةدارإلا الإ وأ نئسحلا
 .ةدارإلا وأ ةلصنلا وأ حراشلا هردق امك

 وعدتو هيف انل يلصتو انيتأت نأ بحن انإ !هللا لوسر اي :اولاقف «كوبت ةوزع ىلإ هتدارإ دنع كلذو :هيف يلصي نأ

 املف "هيف انيلصف هللا ءاش نإ انمدق ولو لغش لاحو رفس حانج ىلع ينإ" :هلللض هللا لوسر لاقف ءةكربلاب انل

 (هريغو دوعسلا يبأ ريسفت) .ةيآلا هذه تلزنف ءدجسملا نايتإ هولأس كوبت ةوزغ نم 5 هللا لوسر فرصنا

 55 هللا لوسر مهل لاقف ءيشحوو نكسلا نب رماعو يدع نب نعمو مشخدلا نب كلام مهو :ةعامج لسرأف
 :ليق ءهدوجو مايأ نم يأ :موي لوأ نم .كلذك مهلعفف هوقرحو هومدهاف اهلهأ م اظلا دجسملا اذه ىلإ اوقلطنا

 نامزلا يف ماع "نم" نأ :باوجحلاو «ناكملا يف ةياغلا ءادتبال "نم"و «نامزلا يق ةياغلا ءادتبال هنأل ؛"ذم" هيف سايقلا

 ؛سيمقلاو د ءاثالثلاو نينثالا هيف ماقأف «نينثالا موي وهو يأ :خإ تللح موي (كرادملا ريسفت) .ناكملاو

 ىلع اذهو « 3 هللا لوسر اهالص ةعمج لوأ يهو ةعمجللا هب ىلص :ليقو «ةنيدملا لخدف ةعمجلا ةحيبص جرخو

 (يواصلا ةيشاح) .اموي نيرشعو نينثا :ليقو ءرشع ةعبرأ ماقأ :ليقو «مايأ ةعبرأ ءابقب ماقأ هنأب لوقلا

 امك يريرقتلا ماهفتسالل ةزمهلا ”سسأ نمفأ" ."ريبكلا" نم «ةنيدملا دجسم وه هنأ ىلع نورثكألاو :ءابق دجسم وهو

 فوذحم اهربخن «ىلوألا "نم" ىلع ةفوطعم "نم"و فطع فرح 'مأ" ,"نم مأ" :هلوق هربخ أدتبم "نم"و ؛حراشلا لاق
 (لمجلا ةيشاح) ."ريخ لوألا يأ" :هلوقب حراشلا هردق ماهفتسالا اذه باوجو «"ريخ" :هلوقب حراشلا هردق



 ةبوتلا ةروس و رشع يداحلا

 ترويع راصنألا تاس هيف ىلصت َموقَت نأب يأ هيأ نم عنا يراختببلا قف املك

 ىاطلا ف لصألا ُْق ءاتلا ماعدإ هيفو ( مهبيثي يأ يد َتبرْهْطُمْلا ُبْحهَللَو ايي

 :لاقف ءابق دجسم يف مهانأ هنأ ةدعاس نب رع نع هحيحص يف ةكزخ نبا ىور

 نيصوألا 2 متونع :ةنخسل لاو
 روهطلا اذه امف .مكدجسم ةصق يف روهطلا يف ءانثلا مكيلع نسحأ دق لامع للا نإ"

 نم .قاريخم انل ناك هنآ الإ اديك ملعت ام !هللا لوسر اي هللاو ةاولاق "هب قورهطت ئذلا

 هاور ثيدح يفو .اولسغ امك انلسغف طئاغلا نم مهرابدأ نولسغي اوناكو ءدوهيلا
 .ُهَننينْب ىرسّسأ َنَمْفَأ ."هومكيلعف كاذ وه" :لاقف «"ءاملاب ةراجحلا ْعِبْتت" :اولاقف :رازبلا

 او ............... هلم ناوضر ءاجر َو هللا د ةفا مع وقت ْمْلَغ

 روذحملا نإف ؛هتاذ يف هل رظنلاب وأ ؛مهمعز رابتعاب ةلضافملا وأ هباب ريغ ىلع ليضفتلا لعفأ :هيف موقت نأ قحأ

 ,حئابقلاو بونذلا نم ةيونعملا ةراهطلا دارملا نأ لمتحي :اورهطتي نأ نوبحي (نيلامجلا ريسفت) .مهتينو مهدصق

 وهو ثادحألاو تاساجنلا نم ةيسحلا ةراهطلا دارملا :ليقو هللا نم برقلاو حدملاو ءانثلل بجوم كلذو

 «نينمؤملا نيب كرتشم رمأف نطابلا ةراهط امأو ءرهاظلا ةراهط ف مهتغلابم اهيلع اوحدم يلا مهتيزم نأل ؛برقألا
 (يواصلا ةيشاح) .نطابلاو رهاظلا ةراهط اوزاح دقف معأ وه ام دارملا :ليقو

 اذإف ءءابق دجسم باب ىلع اوفقو ىح نورجاهملا هعمو ٌد# هللا لوسر ىشم ب مل :ليق :نيرهطملا بحي هللاو
 انأو نونمؤوملا مهنإ !دللا لوس اي :رمح لاقف اهداعأ مث موقلا تكسف "؟متن أ نونمؤم" :لاقف ءسولح راصنألا

 ؟ءاحرلا يف نوركشتأ :لاق ؛معن :اولاق ؟ءالبلا نوربصتأ :لاق ؛معن :اولاق ملفي نوضرتأ :الَكِقع لاقف :مهعم

 دق - لجو زع - هللا نإ !راصنألا رشعم اي :ٌدل لاق مث سلجف ,ةبعكلا برو متنأ نونمؤم :ُلثُي لاق «معن :اولاق
 مث ةثالثلا راجحألا طئاغلا عبتن !هللا لوسر اي :اولاقف ؟طئاغلا دنعو ءوضولا دنع نوعنصت يذلا امف ءمكيلع أ

 (كرادملا ريسفت نم رصنخم) .اورهظتي نأ نوبحي لاحر :ٌهُو يبلا التف «ءاملا راجحألا عبتن
 مضلاب "روهطلا اذه امف" :هلوق اذكو «ّيقأي امك ءاملاب ءاجنتسالا انه هب دارملاو رهطتلا يأ ءاطلا مضب :روهطلا يف

 الإو ,هماقم موقي ردملاف رجح دجوي م نإف ءءاجنتسالا يف لمكألا وه اذهو يأ :ةراجحلا عبتن (لمجلا ةيشاح) .انعيا

 توكسم هباوجو ريرقت لاؤس اذه :هناينب سسأ نمفأ (يواصلا ةيشاح) .طقف ردملا وأ طقف رجحلا وأ طقف ءاملاف

 ىلع سسأ نم مأ ريخن هتاوضرو هللا ىوقت وهو ةمكحم ةدعاق ىلع هنيد ناينب سسأ نمفأ :نيعملاو .هحوضول ؛هنع

 - .كاسمتسالاو تابثلا ةلق يف راه فرج افش لثم هلثم يذلا قافتلاو لطابلا وهو دعاوقلا فعضأ يه ةدعاق



 ةبوعلا ةروس ١١ رشع يداحلا
 . را لق / 0-2 ا ا ا 50 هدد

 فرشم راه بناج افوكسو .وجارلا مشب نلرج فرط افش ئاع ءهتدّينب نسسا نم ما

 2  ةرمحو رماع نبال
 ةدنج ىلخ هيلا ليقكأ بخ يي راك ىف هيلاب عم .ظقام. وو ناو طوفاسلا ىلع

 ةءابق كحسم لاف وهو ريخع لوألا يأ ريرقتلل ماهفتسالاو «هيل | لوؤي مب ىوقتلا

 1 1 رارقإلا ىلع لمحلا 505 نالطبلا نم

 ية لاَرَي ال مع يملا َموَقلا عمد ل َهّيلآَو رارضلا لجسم لاَعَم يناثلاو

 5005 ك0 د با 2 كلا تش ع نع 97

 ُءميِلَع ُهّللآَو اوتوع نأب ا

 هبشملا ركذ يوطو «ناينبلا هيلع دمتعي ةبلص ضرأب ناوضرلاو ىوقتلا تهبش ثيح هاج مالكلا يفو -

 لامعألاو نيدلا رومأ ماكحإ نع ةيانك سيسأتلاو «لييخت هتابثإف ءسيسأتلا وه همزاول نم ءيشب هل زمرو هب
 (يواصلا ةيشاح) .ةحلاصلا

 عالتقا وهو فارتجالاو فرحلا نم وهو ءايهاو هلصأ ىقبيف هلصأ ءاملب فرحني يذلا يداولا :فرحلا :فرج

 وأ رواه هلصأ امأ :خإ راه .لويسلا هفرجيو ءاملا هرفحني يذلا هبناج يداولا فرج اضيأو «"ريسيتلا" نم ءيشلا
 ,ةزمه اهبلق دعب افيفخت هنيع تفذح وأ «ةردقم تاكرخب هبارعإف ءضاقك راصف نيعلا ىلع ماللا تمدقف ؛رئاه

 ؛باب لثم افلأ تبلقف اهلبق ام حتفلاو ءايلا وأ واولا تكرحت ريه وأ روه هلصأ امأو ؛ةرهاظ تاكرحب هبارعإف

 ىلإ "هب" ينو ءفرحلا ىلإ "رافاف" ف ريمضلا :هب رافاف (يواصلا ةيشاح) .هلبق يذلاك ةرهاظ تاكرحب هبارعإو
 ريسفت) .هلباقم ةنيرقب "”سسأ نم" ريدقت ىلإ ريشي :ريخ (نيلامكلا ريسفت) .ةبحاصملل ءابلاو "سسأ نم"
 .ليثمت "لإ سسأ نم مأ" :هلوق يأ :ءانبلل ليثمت (نيلامكلا

 ءانبلا هب هبشملاف ,طوقسلا ىلإ لوؤي ءانبب يأ ءانب نع ةرابع "ام"و ءطوقسلا ىلإ عجار ريمضلا لعل :هيلإ لوؤي امب

 (لمجلا ةيشاح) .قافنلاو رفكلا ىلع هلامعأو نيدلا ماكحأ بيترت وه هبشملاو ءطوقسلل لثآ لحم ىلع
 لوضتللا ايس رابص معاني نأ نيعملاو :ةييزلا سفنا هلأك نيالا ق:كلشو ةنير بس يأ قاضم كذَح ىلع :ةيير
 ؛مهقافن ديازتو مهكش ببس لازي ال مهءانب نأ ىعملاو ءاقافن يأ :اكش (هريغو بيطخلا ريسفت) .مهيولق يف ةبيرلا
 .مهولق نع لوزي ال ثيحب دادزاو مهيولق يف كلذ خسر ٌدُي لوسرلا همده امل مث «ءكلذ ىلع مهلمح يذلا هنإف

 نع مدقت امك اذاش امب ئرق هنأ ليلدب "ىلإ" نعم "الإ" نأ رهاظلا] :مهولق عطقت نأ الإ (نيلامكلا ريسفت)
 الإ لاح لك وأ تقو لك يف مهيولق يف ةبير اونب يذلا مهفاينب لازي ال :ريدقتلاو ءفوذحم نم ىئتسم ["نيمسلا'
 (يواصلا ةيشاح) .مهيولق عيطقت لاح وأ تقو



 ةبوعلا ةروس ١ رشع يداحلا
 ل

 داهجلاك هتعاط ُْق اهولذبي نأب مُهاَوَمَأَو قدا تو ل 5 ئكش 3

 نايب فانئتسا ةلمج لييقاو نيمو ليح إ تديلا ةئَجلآ ْمُهَل كر

 هيلع اَذَعَو يقابلا لتاقيو مهضعب لقيه يأ .ياوعقملا يلا سقي :ب ةءارق فو 2
 لعافلل يتبملا ىلع مب

 'قَوَأ َنَمَو نا َرقَلاَو لي ايجمإلاَو ةلَروَتلا ف فونها امهلعتب نايرصتم اكاواصعاوخ
 ىذا ْمكِعيَبب ءَّبب ةبيغلا نع تافتلا هيف ًاوُرِشَبَتَساَف هنم قرا دسأ ذل يأ لآ -# يدهن -

 عفر روُببَتلا .بولطملا ةياغ لينلا 7 :ةيظعلا ٌزوقلا ده اا 55 َمْعَيا
 نوبئاتلا مه 5

 نيقفانملاك ! نوبئاتلاب قلعتم

 55 5050 205 ظأ00ا111171717 111 ٠ لك نيا ولا
 ءاخرو ةدش يف

 ىلع كلذ يف غلوب دقو «هنع نيفلختملا لاح نايب رثإ هتليضف نايبب داهجلا يف نينمؤملل بيغرت :+2! ىرتشا هللا نإ

 مهايإ هتباثإو «هليبس ف اهولذب ىلا مهلاومأو مهسفنأ نيئمؤملا نم هللا لوبق نع ربع ثيح هيلع ديزم ال هحو

 ءمهيلإ ةلصاوو مكي ةصتخم ةنجلا نأ ىلإ ةراشإ «ةنجلاب لقي مل :ةنجلا مم نأب (لمجلا ةيشاح) .ءارشلاب ةنجلاب اهتلباقمم

 «ةنجلاب لاومألاو سوفنلا لذب نع ضيوعتلا نع ةيانك "خلإ نينمؤملا نم ىرتشا" :هلوق نإ مث ءمهلل ةتباثلا ةنحلاب ليق هنأك

 ؛مهتمدخ ريظن يف مهلبقو مههاثأ هانعم لب ىلاعت هللا قتح يف ليحتسم اذهو ءضوعب كلمي ال ام ذخأ ءارشلا ةقيقحف ني

 ربع امغإو ,مهلبقو مهياثأ يعمي ىرتشا ءارشلا نم قتشاو «هبشملل هب هبشملا مسا ريعتسا و ءارشلاب رار ايلاف دعو

 'ىرتشا" هيلع لد امل نادكؤم :ناردصم (يواصلا ةيشاحإ .مه اقفرو افطلت ءارشلاب هنع
 راجلا :ه! ةاروتلا يف (لمجلا ةيشاح) .تبثو ققحت يأ اقح دعولا كلذ قحو ءادعو مهدعو يأ :فوذحملا امهلعفب

 ليإلاو ةاروتلا صخ صخو . .نآرقلاو ليخنإلاو أ روتلا يف ار وك ذم ادعو ئعملا وأ ؛دعول ةفص فوذحم. قلعتم رورحلاو

 بتكلا يف روكذم ديعولا اذه نأ يفاني الف ذئئيحو .ىراصنلاو دوهيلا نم ضراع نم ىلع ةجحلا ةماقإل ؛ركذلاب

 (يواصلا ةيشاح نم ارصتخم) .ةيوامسلا

 لك نم دهعلاب وأ هنوك يف ةغلابملا جف ىلع دعولا ةقيقح نم هلبق ام نومضمل ررقم ضارتعا :خلإ ىفوأ نمو
 .قلاخلا بئناجب فيكف مهنم هرودص ناكمإ عم قلخلا مارك نع ردصي داكي ال امم داعيملا فاالحنإ نإف ءفاو

 ."نوبئات"ب قلعتم لإ "كرشلا نم" :هلوقو «نوبئاتلا مهو يأ :أدتبم ريدقتب (نيلامحللا ريسفت)



 ل ل 100000030000005... 110100000000009 تس.

 َنوُرِمَأْلا نولصملا يأ تروُدِجَسلا َتروُعَحَآَلا نومئاصلا تروُخبتكلا

 اب لمعلاب هماكحأل هلل ٍدوُدُحل َنوظِفَحْلاَو ركبُملا نع َنوُهاَنلَآَو ٍفوُرْعَمْلاب

 رافغتساو بلاط يبأ همعل 5 هرافغتسا يف لزنو .ةنجلاب 2: 2 رويمؤملا رشتو

 اوُرِفْغَتَسَي نأ ْأَوُنَماَ تيِذّلاَو َيِبلِل تاك ام نيكرشملا هيوبأل ةباحصلا ضعب

 تكس عجا و ت يبن ام ٍدَعَب ْنِم ةبارق يوذ لزق نو أاوئاك َوْلَو َنيكِرَتُملِل

 نَع الإ هيبأل ٌميِهَرَيِإ ٌراَفْعَتَّسا تراك اَمَو .رفكلا ىلع اوتام نأب رانلا (2) ميجا

 دلل ودع نأ دَدَل نييع اهل. ملسي ذأ ءاجر #يّبَر + كل ده امال َإ اَهَدَعَو َةَدِعَوم
 (1 107 :عرم)

 ع مع غ1 33922131 هل رافغتسالا كرت هّنِم 25 رفكلا ىلع توق

 دهس

 لك :فكض سابع نبا لاق ,نومئاصلا مه :ان 5# سابع نباو دوعسم نبا لاقف ءمهنم دارملا ف فلتحخاو :نوحئاسلا

 يف داهجلا :نوعظم نب نامثع لاقو ءمّوُصلا ىمأ حايس :ُي لاقو ,موصلا وهف ةحايسلا نم نآرقلا يف ركذ ام
 هاور امك :بلاط يبأ همعل (بيطخلا ريسفت) .ملعلا بالط وه نوحئاسلا :ءاطع لاقو ؛ةحايس هللا ليبس

 كرفغتسأ لازأ ال :لاقف ىبأف هللا دنع كل امي جاحأ ةملك لق :ةافولا هترضح امل بلاط يبأل لاق دلني هنأ ناخيشلا
 (نيلامكلا ريسفت) .هنغ هلآ ام

 :تلقف ؛كرشم وهو هيوبأل رفغتسي الحر تعم :يلع نع هنسحو يذمرتلا هاور امك :خ ةباحصلا ضعب رافغتساو
 .ترنف 0 يننلل كلذ تركذف .ءكرشم وهو هيبأل كل ميهاربإ رفغتسا :لاقف «ناكرشم امهو كيوبأل ترفغتسا

 اهنم ربق ىلإ سلجف ءرباقملا ىلإ اموي د25 يننلا جرح :دوعسم نبا نع مكاحلا هحرععأ :لوزنلا ببسل رخخآ هو دروو

 لزنأف «يل نذأي ملف امه ءاعدلا يف بر تنذأتسا «يمأو يبأ ربق هدنع تبسلج يذلا ربقلا :لاقف ؛ىكبف اليوط هاحانف

 ىلإ راشأو «"ناقتإلا" يف رسفملا 50 ددعتب ثيداحألا هذه نيب عمجو ؛"اونمآ نيذلاو يبنلل ناك ام" :ىلع

 يف ام دعبتسيو «ةلصافلا "وأ" ب ال "هيوبأل ةباحصلا ضعب رافغتساو" :هلوق يف ةفطاعلا واولاب ىتأ ثيح انهه كلذ

 نإو اهوزن رخأت اهنَأ دمتعملاو :رجح نبا لاق «ةنيدملاب تلزن ام رحخآ يهو ةرجحلا لبق بلاط يبأ توم نأب نيحيحصلا

 (نيلامكلا ريسفت) .اعم امه تلزنف ببس ءاج مث مدقتم ببس كلذف ؛«كلذ لبق بلاط يبأ ةصق تناك

 توملاب نيبتملاو ؛هتوم لبق نم انيبتم ناك هرفكف الإو «هيلع رمتسمو رفكلاو ةوادعلا ىلع رصم هنأ :هلل ودع هنأ

 (نيلامجلا ريسفت) .هيلع هرارمتسا وه اغغإ



 ةبوتلا ةروس 0 01 رشع يداحلا

 هللا براك اَمَو ىذألا ىلع روبص 2 ٌميِلَح ءاعدلاو عرضتلا ريثك هول ّميِهرَِإ نإ
 5 وا ما

 الف لمعلا نم تروقكَي ام مُهَل َنَيَبُي َيَح مالسالل َجُهْئَدَه ْذِإ َدْعَب اًمْوَق َلِضِيِ

 .ةيادهلاو لالضإلاا قحتسم هنمهو هدو 5 لك هللا نإ لالضإلا اوقحتسيف هوعتي

5-5 

 ا م ! |

5 

 كود نم ا اهيأ متل 0 تعا - حن + .رمالاو هدوتسلا ة فخ د ,هل هللا 4

 5 0يوض# ف ةوفتتا 2 هيلا راسو - معسوملاو لأ لَ هتبوت مادأ

 (كرادملا ريسفت) .كنجرأل :لوقي وهو هيبأل رفغتسي ناك هنأ ؛ىذألا نع حوفص :ىذألا ىلع روبص

 نظف «يهنلا ةيآ لوزن لبق اوتامو رافكلا مهئابآل نورفغتسي اوناك ةباحصلا ضعب نأ اهوزن ببس :هللا ناك امو

 (يواصلا ةيشاحإ) .هيف همكح نيبي نأ دعب الإ بنذب ادحأ لخاوي ال هنأ هللا نيبف نيبف ءمهذحاؤي هللا نأ ةباحصلا ضعب

 "نإ" ئعمم "ذإ" نأ امهجدحأ :ناهجو هيف مدقتو ءانتيده ذإ دعب" :"نارمع لآ" يف هلوق لثم اذه :مهاده ذإ دعب

 (لمجلا ةيشاح) .هيف مهاده تقو دعب وأ مهاده نأ دعب يأ تقو نئيعمب فرظ امنأ يناثلاو

 هب ذخاؤي ال روظحم اهأ نيبو ءهنع يمن امث هريغو نيكرشملل رافغتسالاك هبانتجاو هئاقتاب هللا رمأ ام :نوقتي ام

 امأو «بانتجالا بجاو هنأب مهملعو هرظح نايب دعب هيلع اومدق اذإ الإ مهلذخي الو «مالسإلل مهاده نيذلا هدابع

 بجي ام "نوقتي ام" ب دارملاو ءنيكرشملل رافغتسالاب ةذحاؤملا فاح نم رذعل نايب اذهو ءالق نايبلاو ملعلا لبق

 نم مهعنم امل :هل هللا نإ (كرادملا ريسفت) .فيقوتلا ىلع فوقوم ريغف لقعلاب ملعي ام امأف .يهنلل هؤاقنا

 رصنلا ىتأتي الو ءهرومأ يلوتمو دوجوم لك كلام هللا نأ مهل نيب ىبرق يلوأ اوناك ولو نيكرشملل رافغتسالا
 (نيلامحجلا ريسفت) .هاوس امث نيئربتم هيلإ اوهجوتيل ؛هنم الإ ةنواعملا الو

 موصعم يبنلا نإ :لاقي امع باوج اذهو ؛راصنألاو نيرحاهملاو يبنلا نم لكب ةقلعتملا ةبوتلل ريسفت :هتبوت مادأ
 دارملا نأ حراشلا نيبف «مثعلت ريغ نم هوعبتا لب ةيضقلا هذه يف ابنذ اولعفي مل راصنألاو نيرجاهملا نإو ءبنذلا نم

 عابتالا ىلع أ تابلاب ةريسفت' لف حراشلا لاق "ههيلع بات مث" :هلوقو ءاهلصأ ال اهماود عيمجلا قح يف ةبوتلاب

 (لمجلا ةيشاح) .حراشلا عينص ىلع هيلإ ىعملا يف عجري ذإ ؛لوألا بئاتلا ديكأت نيعملا يف نوكيف هعم ريسلاو
 (نيلامكلا ريسفتو كرادملا ريسفت) ."كنع هللا افع" :هلوقك هتع فلختلا يف نيقفانملل هنذإب هيلع بات :ىبنلا ىلع
 (يواصلا ةيشاح) .لئابقلا رئاس نم مهريغو راصنألاو نيرجاهملا نم شامو بكار نيب ام افلأ نيعبس اوناكو :نيذلا



 ةبوتلا ةروس ١ رشع يداحلا

 ةرشعلاو ءةرمث نامستقي نالحجرلا ناك :كوبت ةوزغ يف مهلاح | يهو .اهتقو يأ

 ءاتلاب ْعِيْرَي داك ام ٍدَعَب ْنِم ثدرفلا اوبرش يح رحلا ٌدتشاو «دحاولا ريعبلا نوبقتعي

 تاب ك5 د موو ويا ,ءايلاو

 نع اول تري علا لع بات و «2) ُءبحُر ومر زي ههَنِإ تالا "تل
 يأ اهبحر عم يأ َتَبُحَر ير ع ذم اَذإ ْنَيَح ةنيرقب مهيلع ةبوتلا
 5 ...... ... ... :ٌهُسفنَأْر هيلع َتَقاَصَو ةيلإ نوبتمطي اناكم نودخي الف اهتعس

 ىمست كوبت ةوزغ تناكو «قيضلاو ةدشلا ةرسعلاو «ةيكلفلا ال ةينامزلا ةعاسلاب دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :اهنقو

 مهنم ةرشعلا ناكف «ءاملاو دازلاو بكرملا يف ةرسع مهيلع هنأل ؛ةرسعلا شيحج ىمسي اهشيح «ةرسعلا ةوزغ

 نأ بح ادج اريسي مهرمت ناكو «ريغتملا ريعشلاو سوسملا رمتلا مهداز ناكو «هنوبقتعي دحاو ريعب ىلع نوجرخُي

 ىقبي الو مهرخآ ىلإ ٍنأت نح هبحاصل اهيطعي مث اهمعط دجي نح اهكوليف ةرمتلا ذخأي عوجلا هدهجأ اذإ مهدحأ

 (كرادملا ريسفت) .مهدبك ىلع يقب ام نولعجيو ثرفلا نوبرشي شطعلاو رحلا ةدش نم اوناكو «ةاونلا الإ
 (نيلامكلا ريسفت) .ةقيفخلا ةحمللا ىيعمج الو يحالطصالا ىعملاب ال ءتقولا نعم انهه ةعاسلا :اهتقو

 .شركلا ىف دبكلا بذح دعب يقابلا ءاذغلا لفث وه :ثرفلا (نيلامكلا ريسفت) .بوكرلا يف هنوبقاعتي :نوبقتعي

 (يواضيبلا ريسفت) ."مهنم" يف ريمضلا هيلإ دئاعلا موقلا ريمض وأ نأشلا ريمض "داك" يف :داك ام

 (نيلامكلا ريسفت) .ناهجولا هيف زوجيف يقيقح ريغ بولقلا ثينأت نأل ؛ةزمحو صفحل ةيتحتلا ءايلاو رثكألل ةيقوفلا :ءاتلاب
 تابثلاب مهيلع بات مث :"يحركلا" فو «ةرسعلا نم اودباك ام لجأ نم مهيلع بات هنأ ىلع هيبنتو ريركت :مهيلع بات مث

 مك هنإ" :هلوقو «بنذلا نع زواجتلاو اهوبق ىلع ةلالدلا يف غلبأ كلذ نوكيل ؛ةبوتلا ركذ داع امنإو «ةقشملا ىلع يأ

 (لمجلا ةيشاح) .عفنلا لاصيإ ف يعسلا نع ةرابع ةمحرلاو ؛ررضلا ةلازإ يف يعسلا نع ةرابع ةفأرلا '"ميحر فوؤر

 مهحناسو مهرذع لبق هنأ نيعمب اهتقيقح ىلع انه ةبوتلاو .ةباحصلا نيب نيمولعم موكل ؛هللا مهمسي مل امنإ :ةثالثلا ىلع

 نيرحاهملل ظفحلاو يبنلل ةمصعلا ماود ىعمب. اهزاحم يف ةلمعتسمف مدقت اميف ةبوتلا امأو ءمهنم فلس ام مهل رفغو

 اوفلخ ئيعملا سيلو :خلإ مهيلع ةبوتلا نع (يواصلا ةيشاح) .اهزاحبو اهتقيقح يف ةبوتلا لامعتسا ةيآلا يفف ءراصنألاو

 (نيلامكلا ريسفت) .كوبت نع فلختلل ةياغ نوكي نأ حصي ال هنإف "ضرألا مهيلع تقاض اذإ ىح" ةنيرقب كوبت نع

 اًملق ناكملا كلذ ىلإ يأ :هيلإ نونئمطي (نيلامكلا ريسفت) .ةبحاصملل ءابلاو ةيردصم "ام" نأ ىلإ ريشي :اهبحر عم

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيلكلاب مهنع سانلاو تف يبلا ضارعإ نم هيلع مه امث اعزجو



 ةيرغلا ةروس 15 رشع يداحلا

 ةففخم نأ اونقيأ ْأَوُطَو سنأ الو ٌرورس اهعسي الق مهتبوت ريخأتب ةشحولاو مغلل مهيولق
 هللا نم اًهوبق نع

 يالا اوكا هللا نإ ا ةبوتلل مهقفو ٌرِهْلَع بات مْ ِهيَلِإ ال ِهّللآَنِم أَجِلَم ا
 مقتبوت لبق

 ذليل ف 2 ريِقٍددّصلا َعَم 57 أو هيصاعم كرتب َهَّنل أوقّنا أ أوئماع تبريدلا 7

 01702 بج با بقرض بل" َناَخ ام .قدصلا اومزلت نأب دوهعلاو

 امع اهونوصي نأب .هسفن نَع حبيفنأب ْأوُبْعَرَي الَو ازغ اذإ هلآ ٍلوُسَر نع ًاوفَلَخَت 9 2-85 ا 5-3 | ك1 نت“ جاع ( 5 <45 2, 0 000

 2 دي 7 7 نع نيادكاك ف باققلا 6 2 1 كَ 2 02 502 2

 الَو هللا ليبس ىف عوح ةصمخ الو بعت بصن الَو شطع أَمظ َمِهِبيِصي ال مهأ ببسب

 َوَدَع نِم َولاتَي اَلَو ٌَرافكلآ بضغي ٌظيغَي "أطو" نعم. ردصم اًكِطَوَم تر وغاب

 115301028 21598 ٌُحلَصلَمَع وهب مُهَل بيك لإ اب وأ ارسأ وأ التق ديب هلل

 نأشلا ريمض "وه" همساو :ةففخم (نيلامكلا ريسفت) .سنأ الو رورس قيضلا نم مهيولق عسي ال :اهعسي الف
 "نم" نيعمب "عم" "نيقداصلا عم" :هلوق ءنمؤم لكل ماع باطخ :اونمآ نيذلا اهيأ اي (نيلامكلا ريسفت) .فوذحم
 (يواصلا ةيشاح) .ه45 دوعسم نبا نع ةيورملا ةذاشلا ةءارقلا ليلدب
 الوقو ةين هللا نيد ف اوقدص نيذلا عم وأ ءاوفلختي مل نيذلا عم وأ «نيقفانملا نود مهناإ يف :نيقداصلا عم

 (كرادملا ريسفت) .مهوق لوبق مزلف نيقداصلا عم نوكلاب رمأ هنأل ؛ةجح عامجإلا نأ ىلع لدت ةيآلاو .المعو
 اوهركي نأ مهل سيل :ئيعملا :اوبغري الو (لمجلا ةيشاح) .نيقداصلا عم نوكلل ريوصت :قدصلا اومزلت نأب

 ةميركلا سفن نع اهوفرضي ال يأ :"دوعسلا يبأ" يفو :"ريبكلا" يف اذك هسفنل 325 لوسرلا هاضري ام. مهسفنأل

 نايب اذه :اهونوصي نأب .بوطنخلاو لاوهألا نم هدباكي ام هعم اودباكي لب هسفن هنع نصي مل امع اهونوصي الو

 اولعجي الو :ئعملاف ؛هنع تضرع اهانعم "هنع تبغر" :هلوقف ؛ةيدعتلل "مهسفنأب" :هلوق يف ءابلا نإف «نيعملا لصاحل

 2 هراتخا يذلا ءيشلا نع :هسفنل هيضر (لمجلا ةيشاح) .هسفن هيف يقلأ امع يأ هسفن نع ةبغار مهسفنأ

 مهلويخ رفاوحو مهلحرأب نوسودي ال :نوؤطي الو (نيلامك) .ةنيدملا لهأل ناك ام" هيلع لولدملا :يهنلا .هسفنل
 ناكم وأ انطو نيعمب ردصم انطوم يأ ائبطو نعمب "ردصم" :هلوقب حراشلا اذه راشأ دقو ءاسود مهلحاور فافخأو

 (نيلامكلا ريسفت) ."الين"ل نايب فطع ابهغ وأ :ارسأ وأ التق (نيلامجلا ريسفتو بيطخلا ريسفت) .ءوطو



 لَو .مهبيثي لب مهرجأ يأ مي :) َنيِيحْملا رجأ ٌعيضُي ال هلآ تمإ هيلع اوزاجيل

 َبِيَك الإ ريسلاب اًيِداَو روف 1و ةَريِبك لَو ةرمث ولو ةَريغَص َةَقَفَت هيف َروَقِفَنُي
 فلختلا ىلع اوخبو املو .هؤازج يأ/2) ومي أوئاكص ام سأل م يرَجَيِل كلذ مه

 فاك وزغلا ىلإ وُرَِيِل َنوُنمْؤُمْلآ َناَكاَمَو :لزتف ًاعيمج اورفن ةيرس 2 يبنلا لسرأو

 نوثكاملا أ أوُهَقفَتَي نوقابلا ثكمو ةعامج ٌةفياط ْمْبْم ةليبق ٍةَقَرِف َلُك نِم َرَقَ الهف َْدَلَ

 ماكحألا نم هوملعت ام مهميلعتب وزغلا نم ّمْيَلِإ اَُعَجَر اَذِإ َمُهَموَق اوُرِذُيِلَو نيددلا ىف

 ةصوصخم هذهف :امُك سابع نبا لاق .هيمنو هرمأ لاثتماب هللا باع 2و م وش اعل

 هانا اوه هوو هه . 3ك يبنلا ع جرخ اذإ اميف دحأ فلخت نع يهنلاب اهلبق لاو ءايارسلاب

1 0 

 خيبوتلا نم :اوخبو املو (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهحدم لجأل ؛هنع لودعلاو رامضإلل ماقملا نأ اذهب هضرغ :مهرجأ

 يف غلاب امي دلعي يببلا نأ ةيآلا هذه ببسو ءاوجرخ يأ "اورفن" :هلوقو "خلإ ةنيدملا لهأل ناك ام" :ىلاعت هلوقب يأ

 هللا لوسر نع فلختت ال !هللاو :نوملسملا لاق كوبت ةوزغ نع مهفلخت يف مهحضفو نيقفانملا بويع نع فشكلا

 هي اوكرتو وزغلا ىلإ اعيمج نوملسملا رفن ايارسلا ثعبو كوبت نم ةنيدملا مدق املف ءاهثعب ةيرس نع الو دي

 نيمسق اومسقني نأ بحي لب يبلا اوكرتيو اعيمج اورفني نأ نينمؤملل يغبني ال :ئيعملاف :ةيآلا هذه تلزنف :هدحو
 اذه ىلإ ةيعاد ةجاحلا تناك اذإ تقولل بسانملا وه كلذ نأل ؛داهجلا ىلإ رفنت ةفئاطو هللا لوسر عم نوكت ةفئاط

 ؛ءيش دعب ائيش ددجتي تناك ةعيرشلا ماكحأ نأل ؛نيدلا يف هقفلاو ملعلا ملعتل مسقو داهجلل مسق «ماسقنالا

 (لمجلا ةيشاح) نانا لوح يحسم ناس دا يو سألاو

 ةيرس 5 يببلا لسرأو .كوبت نع فلختلا ىلع اوميل يأ خيبوتلا نم ةددشملا ةدحوملا رسكو واولا مضب :اوخبو الو
 نونموملا ناك امو" :ىلاعت هلوق لزنف ؛موللا نع ازارتحا اعيمج اوجرخ :اورفن (نيلامكلا ريسفت) .وزغلل ةفئاط يأ

 (لمجلا ةيشاح) .ىرحأ ىقبتو ةفئاط جرخت :ليق هنأك بلطلا ىلع ىعملاو ؛ةيضيضحت يهف :الهف .ةيآلا "اورفنيل
 دصقي نأب هدصقم نيبسحت ملعلا بلاطل يغبني هنأ ىلإ ةراشإ هيفو «"اوهقفتيل" :هلوق ىلع فطع :مهموق اورذنيلو
 (يواصلا ةيشاح) .مالكلاب قدشتلاو دابعلا ىلع ربكلا ال .هسفن يف وه هظاعتاو هريغ ميلعت ملعلا هبلطب

 داز اهو ء«ريسنم :هل لاقي ةثام نامث ىلإ داز امو (ةئام سمخلا ىلإ ةئاملا ىلع داز امل مسا يه :ليق ةيرسلا :ايارسلاب

 جرخي لو هللا لوسر اهلسرأ ىلا هايارس ةلمجو «لفحج :هل لاقي اهيلع داز امو شيج :هل لاقي فالآ ةعبرأ ىلإ اهيلع

 (يواصلا ةيشاح) .طقف اهنم ةينامث ف لتاق ءنورشعو ةعبس هسفنب اهيف جرخ يلا هتاوزغو «نوعبرأو ةعبس اهعم



 ةبوتلا ةروس 0 رشع يداحلا

 كالا 5 َع ل اذه نع كيم هو و اة لا ساهل راد 8 ا 0

 مهنم برقألاف 0 ينأ رافشسلا رم مكتولي ىريذلا أوليدق ْأوُنَماَء َنيِذلا ابيت

 م َيِقَّتْملا عم أ نأ أَوملَعاَو مهيلع اوظلغا يأ ةذش ةظلِغ مكيف اوَدِجَيِلَو 2 - يبال؟ 3 1 د.ك ىف نادل 4# كنف

 0! ص 2 ل رثك < يدع نب را 3 حر 1 .

 هباحصأل لوئاد وك نيقفانملا يأ م هنمف نارقلا نم ةروس تلزنأ ام اذِإَو .رصنلاو نوعلاب

 د ع م او ص ع ا كا ع د ا لا
 َمِهتَداَرَف أونماء ىريذلا امأف :ىلاعت لاق ؟اقيدصت اندميِإ هذه هتّداَز مكحُيا ءازهتسا

 هاف - وع اخ وأ نو زا تا ىتختا ين , نا عل

 مهبولق ىف تريذلا اماَو .اّي كوحرفي 27 َنورِشَبَتْسَي مهَو اب مهقيدصتل اندميإ
500 4 

 امب مهرفكل مهرفك ىلإ ارفك ٌْرهِسِجِر لإ اًسِجِر َمُجئداَرَق داقتعا فعض ضر
 24[ نووس ولا اهيأ ءاتلاو «ن وقفانملا يأ عايل نوري مالو ؛ ! ع ع اوثاَمَو

 7 عقلا ربك لل
1 

 .نوظعتي ) تورد مه اَلَو مهقافن نم

 هذه لب «قيقحتلا ىلع (؟1:ةبوتلا) فاك ةكرشلا اولتاق و :ةيآل ةحخسان ةيآلا هذه تسيل :مكنولي نيذلا اولتاق

 مهلاتق نم نونكمتي اذهبف «دعبألا ىلإ اولصي يح برقألاف برقألا لاتقلاب اوؤدبي نأ وهو «برحلا بادآل ميلعت ةيآلا

 لهأ لاتق ىلإ مث برعلا رئاس ىلإ لقتنا مث هموق الوأ 225 هللا لوسر لتاق اذلو ؛روصني ال ةدحاو ةعفد مهلتق نأل ؛ةفاك

 .راصمألا رئاس ىلإ كلذ دعب مث ؛قارعلا لاتق ىلإ هباحصأ لقتنا دلي هتافو دعب مث ءماشلاو مورلا لهأ لاتق ىلإ مث باتكلا

 .رافكلا نم مكنم نوبرقي نيذلا اولتاق يأ برقلا نيعمب يلولا :"حابصملا" يف :خلإ مكنولي (يواصلا ةيشاح)
 (كرادملا ريسفت) .لاتقلا لبق لاقملا يف افنعو :ةدش ةظلغ .بسنلاو دالبلاو رادلا ف :برقألاف برقألا

 ظالغإ هببس نيملسملا ةظلغل رافكلا نادجو نإف ؛ببسلا يف ببسملا لامعتسا ةيآلا يف اذه ىلعف :مهيلع اوظلغا

 .اليصفت امي اونمآ اونوكي مل مهنأل ؛ةروسلاب انايإ وأ ةيشح وأ ءاتابثو انيقي :اناهيإ (نيلامحلا ريسفت) .مهيلع نيملسملا

 حرفي نمف «نآلا ىلإ قاب مكحلا اذهو «اناكإ اودادزا نآرقلا نم ءيش لزن املك هنأل :اميب نوحرفي (كرادملا ريسفت)

 .رفكلا نم بيرق وأ رفاك امإ وهف هيلماح نمو هعامس نم رفني نمو «نيقداصلا نينمؤملا نم وهف هيلماحبو هللا مالكب
 (كرادملا ريسفت) .ندبلا يف داسفلاك جالع ىلإ جاتحي داسف وهف «قافنو كش :ضرم (يواصلا ةيشاح)

 (كرادملا ريسفت) .توملا ىلإ هيلع مهرارصإ نع رابخإ وه :نورفاك مهو (كرادم) غيل ىلإ امومذم ارفك :اسجر
 (نيلامحلا ريسفت) .ركذتلاو عوحرلا يضنقي ءالتبالا نأ عم :نوبوتي ال مث



 ةبوتلا ةروس ١4 رشع يداحلا

 كوديري ضعب ل مهموم 2 يبلا اهأرقو مهركذ اهيف ٌةَروُس تأ آم اذ

 اوتبث الإو اوماق دحأ مهري ل نإف ؟متمق اذإ ٍدَحَأ ري مُكدَرَي لَه :نولوقي برها

 قحلا م َنوُهَفَفَي ال موق ْميَأِب ىدهلا نع مُجبوُلف هلا تفَرَص مهرفك ىلع أوُفَرَصنَآ
 ديدش ٌريِزَع ّدكُي دمحم مكنم يأ مكيسيفنُأ ْنِم كلوُسَر ّمحَءاَج َدَقَل .مهربدت مدعل

 اودتهت نأ مُكيَلَع ٌصيِرَح هوركملا مكؤاقلو مكتقشم يأ .مكتنع يأ َرّشِنَع ام ِهِيَلَع

 او د هعامسس عموم و نولاسأ ملل كيرف 29ز) ميحر ةمحرلا ديدش فوثَر تريبؤُملاب

 ءاهوزن سلجم اورضح اذإ اميف ضورفم اذهف ءمهيلع يأ "يبنلا اهأرقو" :هلوق ءمهلاوحأ نايب اهيف :مهركذ اهيف

 (لمحجلا ةيشاح) .قبس ام عم اذه راركت عفد اذهب هضرغو

 ؛نيملسملا نم دحأ مكاري له :نيلئاق هب ةيرخسو يحولل اراكنإ ؛نويعلاب اوزماغت :ضعب ىلإ مهضعب رظن
 بيع يف ةروس تلزنأ ام اذإ وأ ,مهنيب حاضتفالا فاخنف كحضلا انبلغيو .هعامتسا ىلع ربصن ال انإف فرصننل

 (كرادملا ريسفت) .الكلع هترضح نع متمق نإ دحأ نم مكاري له :ضعب ىلإ مهضعب , راشأ نيقفانملا

 ريدقتب لاح "مكاري له" ةلمج نأ ىلإ ريشي :مكاري له :نولوقي .مهعامتسا ىلع مهربص مدعل :برهلا نوديري
 رظن" ىلع فطع :اوفرصنا مث (نيلامكلا ريسفت) .هيف اوتبث دحأ مهآر نإو يأ :الإو (نيلامكلا ريسفت) .لوقلا

 نم اعيمج اوفرصنا يأ «نينمؤملا نم دحأ ةيؤر مدع ىلع فوقولاو ةصرفلا نادجو رابتعاب يخارتلاو ؛"مهضعب
 نم مهمايقل نايب "اوفرصنا مث" :هلوق نأ هترابع نم رهظيف (دوعسلا يبأ ريسفت) .حاضتقالا نم افوخخ يحولا سلحب
 ام ىلع تسيل هترابعف «هنيع هنأ عم مايقلا اذهل رياغم "اوفرصنا مث" :هلوق نأ مهوي ءاوماق دحأ مهري مل اذإ سلحملا

 (لمجلا ةيشاح) يغب
 .هعابتاو هلاثتما يف ةعراسملاو هبح يضتقت ةروكذملا هفاصوأ نإف ممل خبوم برعلل باطخ :لوسر مكءاج دقل
 .هبسحو هبسن نوفرعت مكسفنأ نم لوسر !برعلا اهيأ مكءاج دقل نيعي ؛هنع نوفلختتو هنوصغبت مكلاب امف

 يف عوقولاو ةبقاعلا ءوس مكيلع فاخي وهف «هوركملا مكؤاقلو مكتنع هيلع ديدش قاش :هيلع زيزع (لمجلا ةيشاح)
 (نيلامكلا ريسفت) .لعاف هنأ ىلع عوفرم وه ةيردصم "ام" نأ ىلإ ريشي :مكتنع (دوعسلا يبأ ريسفت) .باذعلا

 :"يواضيبلا" يفو .حراشلا عينص نم ذخؤي امك فاضم فذح ىلع مالكلاف :مكتياده ىلع :مكيلع صيرح

 ىلع ةظفاحم ؛غلبأ هنأ عم مدق امنإو :ةمحرلا ديدش فوءر (لمجلا ةيشاح) .مكنأش حالصو مكناكي ىلع يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .ةلصافلا



 سنوي ةروس "2 رشع يداحلا

 ١ هيلع ده الإ ةيلإ هي دل ةيفاك توبْسَح + -اقك كي نانبإلا نع اَوُلَوَم نإق

 مظعأ هنأل ؛ركذلاب هصخ (2) يِظَعْل يسركلا ٍشَرَعْلا ُبَر َّوهَو هريغب ال تلو
 دقل" تلزن ةياآ رخخآ :لاق بعك نب يبأ نع كردتسملا يف مكاحلا ىورو .تاقولحملا

 .ةروسلا رح 1 'لوسر مكءاج

 نمؤي نم مهنمو" وأ ,ثالغلا وأ نيتيألا 0 الإ ةيكم سنوي ةروس

 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 وجع هنعدجتسس تعود لقت عمت لقاح شلك 883 2 هع قمم كلذب هارب ملعأ هللا رل

 افاطم قلح هللا قلخ مظعأ وه :شرعلا (كرادملا ريسفت) .كوبصانو كب ناميإلا نع اوضرعأ نإف يأ :اولوت نإف
 ريغ شرعلا نأب ريسفتلا اذه ىلع مهضعب ضرتعا دق :يسركلا (كرادملا ريسفت) .ءاعدلل ةلبقو ءامسلا لهأل

 ؛هتعمس ام روهشملاف ةيفالخ ةلأسملا نأب عوفدم وهو !؟هب رسفي فيكف «شرعلا نم رغصأ يسركلا نأو ءيسركلا

 شرعلاب ىمسملا ؛تاقولخملا عيمجي طيحملا ميظعلا مسجلا هانعم يسركلاو شرعلاف ؛دحاو ءيشب ناعسا امهفإ :ليقو
 حوجرم لوقلا اذهو ناتيآ روكذملاف الإو سنجلا ةيآلاب هدارم :خلإ ةيآ رخاآ (لمجلا ةيشاح) .روهشملا لوقلا ىلع
 (لمدلا ةيشاح) .(؟١ :ةرقبلا) كلل ىَلِإ هيف َنوُعَجْونامْوَي اوقتاَوإ# :تلزن ةيآ رخآ نأ ححارلاو
 .اهئازرجأ ضعبب ةروسلا ةيمستب هللا ةداع ترح دقو. ءهتصقو اهيف همسا ركذل ؛كلذب ةروسلا تيعمم :سنوي ةروس

 نوكتف «"نيرساخلا نم" ةيناثلا ةيآلا رخخآ نأ ف فالخلا ىلع ئبم ديدرتلا اذه :ثالثلا وأ نيتيآلا (يواصلا ةيشاح)

 ةدحاو ةيآ "ميلألا" :هلوق ىلإ "اوبذك نيذلا نم ننوكت الو" :هلوق نوكيف "ميلألا" اهرخآ نأ وأ ؛'ميلألا" ىلإ ةثلاثلا

 ام ىلع "هب نمؤي نم مهنمو" ةدايزب عبرأ وأ تايآ ثالث لوقلا اذه ىلع اهنم يندملا نأ ٍنيعي "خلإ مهنمو وأ" :هلوقو

 ؛ثالثلا رخآ ىلإ "كيلإ انلزنأ امم كلش ف تنك نإف" :يهو تايآ ثالث الإ ةكمب تلزن :"نزاخلا" ةرابعو ؛مدقت

 نمؤي نم مهنمو" :هلوق يندملا نم اهيف نأ اذ سابع نبا نع ىرخأ ةياور قو «ةداتق لاق هبو ام5# سابع نبا هلاق
 :هلوق الإ ةيكم ةروسلا هذه نأ اذ سابع نبا نع :"ريبكلا" ٍفو .(لمجلا ةيشاح) .ةيآلا "هب نمؤي ال نم مهنمو هب
 .دوهيلا ف تلزن ةيندم اهإف "نيدسفملاب ملعأ كبرو هب نمؤيال نم مهنمو هب نمؤي نم مهنمو"



 سنوي ةروس ١" رشع يداحلا

 53 ميكحلا " ىنعمب ةفاضإلاو ا تايألا هذه يأ َكلت

 آَئِيَحْوَأ نأ :ىلوألا ىلع اهممسا و ريعاو ءاهمسا عقرلابو هناك ربخ بصتلاب ايِجَع
 ومس نب

 ند وخر رسفم م مني ولج ولا انجل باذعلاب رفاكلا م الآ ف ذنأ َة | 0 دمحم | راق يأ

 0 177771 2 مَدَق مهل نأب يأ نأ امم تينا

 هذه ىلع مدقت ام ىلإ ةراشإ نوكي نأ لمتحيو «تايآلا نم ةروسلا هذه يف ام ىلإ ةراشإ نوكي نأ لمتحي :كلت

 ىلع ةدورسم "رلا" نوك ريدقت ىلع امإ اهيلإ ةراشإ "كلت" :"دوعسلا يبأ" ةرابعو ؛نآرقلا تايآ نم ةروسلا

 هذه :ليق هنأك اهيلإ ريشأف اهركذ ةلزنم ةروكذملا فورحلا يه ىلا اهتدام روضح لزن دقف ءديدعتلا طمن

 ةراشإلاب تهون دقف «ةروسلل امسا هنوك ريدقت ىلع امإو «خلإ ةطوسبملا فورحلا هذه سنج نم ةفلؤملا تاملكلا
 .اهتءارقب وأ اهركذب رمألا وأ اهمسا نييعتب اههيونت دعب اهيلإ

 ,رضاحلا مكح يف افوكل ؛اهركذ قبسي مل هنأ عم تايآلا ىلإ ةراشإلا تحص امنإو ؛ةروسلا تايآ :تايآلا هذه
 .هجو نم بئاغلا مكح يف افوكلو ميظعتلل ؛"كلت" ظفل رثوأو ؛نالف ىرتشا ام اذه :كوكصلا يف لاقي امك

 مسا قالطإ حصي نأ اهطرشو «ةنيبملا يهو "نم" ىيعمب ةفاضإلاو .ظوفحملا حوللا ليقو :نآرقلا (نيلامكلا ريسفت)
 .نآرقلا يه تايآ ةروسلا تايأ :نيعملاو «نيبملا ىلع امي رورحما
 هانعم مكحملاو لوعفم نعم. اليعف نأ ىلإ هب راشأ :مكحملا .نآرقلا ضعب ةروسلا هذه نأل يأ :نم ىنعمب ةفاضإلاو
 نع هتءارب هنم دارملا وأ ءروهدلا هريغت الو رانلا هقرحت الو ءاملا هوحمب ال هنأ هنم دارملا نوكيف ءداسفلا نم عنتمملا

 .بذكلا نع مكحملا وأ هتايآ مكحم يأ لعفم ئععم. ليعف فاكلا حتفب :مكحملا (ريبكلا ريسفتلا) .ضقانتلاو بذكلا

 ثيح 5 هلاسرإ نم اوبجعتي نأ ةكم لهأل يغبني الو قيلي ال :نعملاو يأ : راكنإ ماهفتسا (نيلامكلا ريسفت)

 (يواصلا ةيشاح) .بلاط يبأ ميتي الإ سانلا ىلإ هلسري الوسر دي مل هللا نأ بحجعلا :اولاق

 يأ :اهمسا وهو (نيلامكلا ريسفت) .الاح راص مدقت املف .ءفوذحمع. ةقلعتم هل ةفص ناكو يأ :هلوق نم لاح

 هذهو .ءبصنلا ةءارق يهو ىلوألا ةءارقلا ىلع يأ "ىلوألا ىلع" :هلوقو :"ناك" مسا "انيحوأ نأ" :ىلاعت هلوق

 اضيأ هطرشو] "انيحوأ" :ىلاعت هلوقل يأ :ةرسفم .ربخلاو أدتبملا نيب ةضرتعم لوألا ٠ ىلع اهمسا وهو يأ] ةلمجلا

 .[لوقلا نعم "انيحوأ" يفف ءهفورح نود لوقلا ىععم اهيف ةلمجب ٍيبسن نأ وهف دوجوم
 ةدايز ىلع هيبنتلا ةفاضإلا هذه ةدئافو «ىلوألا ةالصو عماجلا دجسمك ةفصلا ىلإ فوصوملا ةفاضإ نم :للإ مدق

 - نعم وه يذلا فلسلا حراشلا رسف نأ دعبو .حودمم وهف قدصلا ىلإ فيضأ ءيش لك نأل ؛مدقلا حدمو لضفلا



 سلوي ةروس الحا رشع يداحلا

 ّنرإ َنوُرْفدكلا لاق لامعألا نم هومدق امج ادد ار 51 مهر َدنِع قّدِص 506

 راشملاو :"رجئاسل" :ةيارق فو :نّيوكو نك يصل .كلذ ىلع لمعفلا تآرقلا اًدنَه
 ىلعو ةزهسو , ريثك نبال

 يأ ايندلا مايأ نم ِماّيأ ِةَنَس ىفَضْرَألاَو ِتَوَمَّسلآ َقَلَح ىذا ُهّللأ كتر َّنِإ .يبنلا هيل
 " ىلعو
 هنع :لودملاو قمح ي .نهقلخل ءاش ولو ريق الو سل مث ا

 ور سو ود كوع قوس ...ةيب قيلي ءارعسا وتلا لخ نيونت أ َمُث تبثتلا هقلخ ميلعتل

 _ رومألا يف ليحأتلا

 اذلف :هببسب مهميدقت باوثلل مهميدقت ئعمو «باوثلا نم هومدقو هوفلسأ ام فلسلاب دارملا نوكيف رجألاب مدقلا -

 (نزاخلا ريسفت) .لامعألا نم هومدق ام. لاق
 حلاص لمع لك :فلسلا :"سوماقلا" يفو ءحيحص دانسإب بعك نب يبأ نع هريسفت يف مكاحلا ىور اذك :فلس

 (نيلامكلا ريسفت) .خلإ ارجأ يأ :هلوقب فنصملا رسف اذلو «كتبارقو كئابآ نم مدقت نم لكو كل طرف وأ همدق
 ءاهمدق لامعألا ىلع هبترتل ؛امدق رجألا يمسف ,ةيآلا ريسفت يف سابع نبا نع يور اذك :لامعألا نم اومدق امب

 دارملا :جاجزلاو يرشخمزلا لاقو ءاذه مهتقدصو مهحيبستو مهموصو مهقالص ”قدص مدق" :هلوق يف ريرح نبالو
 يمس امك امدق دوهعملا يعسلا يمس مدقلاب قبسلاو يعسلا ناك املو «ةعيفرلا ةلزنملاو لضفلاو ةقباسلا قدص مدقب

 (نيلامكلا ريسفت) .اهققحتل وأ لضف ةدايز ىلع ةلالد قدضلا ىلإ اهتفاضإو ءاهنع ةرداص تناك امل ؛ىده ةمعنلا

 (يواضيبلا ريسفت) .نييفوكلاو ريثك نبال ةءارقلا هذهو "رحاسل" ةءارق ىلع يأ :خلإ هيلإ راشملاو

 هللا مكبر نأل ؛لوسرلا لاسرإ نم بجعتلا مكل يغبني ال :ئعملاو ,مهبيجعت يف مهيلع در اذه :هللا مكبر نإ
 (يواضلا ةيشاح) .لوسر لاسرإ هيلع برغتسي الف كلذ ىلع ارداق ناك نمف «ضرألاو تاوامسلا قلحخ يذلا

 افيرعت هنوكل ؛لوألا حجرو «ةنس فلأك اهنم موي لك ةرحآلا مايأ ةتس اهفأ 5# سابع نبا نعو :ايندلا مايأ نم
 دارملاو «ةريسيلا ةدملا كلت لثم يف ةميظعلا مارحألا هذه قلخب ةرهابلا ةردقلا ىلع ةلالدلا نم هيف املو هفرعن امك

 (نيلامكلا ريسفت) .ليق اذك ؛طقف راهنلا ال ةليلب مويلا مويلاب
 ةقيرطو «نيضوفملا فلسلا ةقيرط هذه :هب قيلي ءاوتسا (نيلامكلا ريسفت) .مايأ ةتس ىلإ ةحمللا يف قلخلا نع يأ :هنع
 نأ ىلإ هب ريشي هب قيلي ءاوتسا يف :"يحركلا" يفو ءفرصتلاو رهقلاب ءاليتسالا ءاوتسالاب دارملا نأ نيلوؤملا فلخلا
 اهزنم هانع يذلا هجولا ىلع شرعلا ىلع ىوتسا هناحبس هنأ هانعمو «فيك الب هناحبس هل ةفص شرعلا ىلع ءاوتسالا
 ؛ضرألاو تاوامسلا قلخ- دعب شرعلا ىلع ىوتسا امنإ ىلاعت هنأ ىلع لدي ةيآلا رهاظ اضيأو ءرارقتسالاو نكمتلا نع

 بلقني نأ عنتما شرعلا قلخ املف «شرعلا نع اينغ شرعلا لبق ناك ىلاعت هنأ ىلع لدي كلذو «يارتلل مث ةملك نأل
 - نأ عنتما كلذك ناك نمو ؛ءشرعلا نع اينغ شرعلا قلخ دعب ىقبي نأ بجوف «ةجاحلا ىلإ ءانغتسالا نع هتاذو هتقيقح



 سنوي ةروس ا رشع يداحلا

 57 كي لع لا

 :مهوقل ذر هذ غني“ لإ دحأل عفشي عيفش .ةدئاز نم ام قئالخلا نيب اياب

 لقأ ُهوُذُحَو ُهوُدُبْعاَف ّمُكََر ُهَ [ رّيدملا قلاخلا ْمكِلَذ مهل عفشت مانصألا

 هللا هنو ا ىلاعت هيل .لاذلا يف لصألا يف ءاتلا ماغدإب 2 ا

 وعم دقت ىلع حعفلاو ءًفانتسا رسكلاب نإ رّدقلا امهلعفب نابوصنم ناردصم أَ
 اونم# يذل : تحل ىزجَيل ثعبلاب 1 يق و * عاشنالاب ه هأَدب يأ َقلَأ أ ماللا

 ةرارحلا ةياهف غلاب ءام مح ْنِّي بارض ْرُهَل اوُرَفَك َنيِذْلَو ٍطَسقْلاِب تَحِلَّصلآ اوُلوَعَو
 ص را ' / ع

 ىذلاّوه .مهرفك ببسب بيثيل يأ 72: 00 أوثاك امب 1 وم بلا ادعو

 1111111 1 ]11773086 ايس ب لا ل

 هكلم ةلالج نايبل اذه امنإ لب اهرهاظ ىلع ةيآلا هذه لمح نكمي ال هنأ ركذ امه تبثف «شرعلا ىلع ارقتسم نوكي -

 (نيلامحلا ريسفت) .ماظعلا مارحألا كيتاه قلحت نم رم امم. هتردق ةعسو هنأش ةمظع نايب دعب هناطلس ةلالجو

 ءلمكألا متألا هجولا ىلع ريدقتلا انهه دارملاو «ةبقاعلا ةدومحم ءيجتل رومألا رابدأ يف رظنلا :ريبدتلا :رمألا ربدي

 ؛ىئش راوطأ ىلع ائيشف ائيش ةثداحلا تايئزحلا نم كلذ ريغو شرعلاو ضرألاو تاوامسلا توكلم رمأ رمألاب دارملاو
 (دوعسلا يىبأ ريسفت) .تاقوألاو ةنمزألاو تافصلاو تاوذلا يف تانيابتملاو تابسانملا نم ىصحت داكت ال ءاحنأو

 ةلالد الو ؟درلا اذه متي فيكف ءاط نذالا نوغعدي دق اهتعافش اوعذا ان مهأل ؛مات ريغ درلا اذه :حلإ مهوقل در

 .رافكلل باطخلا نوك ةنيرقب :هودحو (لمجلا ةيشاح) .مهل نذؤي ال مفأ ىلع اهيف
 ادكؤم نوكيف هللا نم دعو وهو "مكعجرم هيلإ" :هلوقب دكؤم لوألاو ءاقح قحو ادعو هللا دعو يأ :امهلعفب
 امي ربعو «حراشلا لاق امك يضاملا نعم. عراضملاو «قولخملا :قلخلا أدبي (نيلامكلا ريسفت) .هلمتحي ناك امل هريغل

 باذعلا نوقحتسم مهأ ىلإ ةراشإ بولسألا رياغ :اورفك نيذلاو (لمجلا ةيشاح) .ةبيرغلا ةروصلل اراضحتسا

 امأو :باوثلا وه امنإ ةداعإلاو ءدبلا نم دوصقملا نأ ىلإو هللا لضفب مهباوثف نونمؤملا امأو :مهلامعأ ببسب
 (يواصلا ةيشاح) .مهلاعفأو مهداقتعا ءوس نم رافكلل ضرع هنأكف باقعلا

 ءاض ردصم وأ ءضايحو ضوحو طايسو طوسك ءوض 2 نوكي نأ امإ ؛نيرمأ دحأ نم اولخي ال ءايضلا :ءايض
 سمشلا لعج :ئعملاو ءفوذحم فاضملاف هتلمح نيهجولا ي أ ىلعو ءامايص ماضو امايق ماق :كلوقك ءايض ءوضي

 ءايضلا سفن العج امهيف رونلاو ءوضلا مظع امل هنأل ؛كلذ ريغ نم نوكي نأ زوجيو رون تاذ رمقلاو ءايض تاذ

 عررخلا ريسفللا] ,قوجبوب مرت هنأ ميركل لعبرلل لاقف انك وولاو



 سنوي ةروس 1 رشه يداخا

 الزنم نيرشعو ةينامث لاَ ؛ هريس ثيح نم ُهَرَّدَقَو اَروُتَرَمَفْلاَو رون يأ ءايض تاذ

 ةليل وأ ءاموي نيثالث رهشلا ناك نإ نيتليل رتتسيو ءرهش لك نم ةليل نيرشعو نامث يف
 ضرق قلع ام تاتعيلاو نسا درع .كلدب اركلتتإ امري نيرشعو هع نأك' نإ
 مْوَقِل تيل نيبي :نونلاو ءايلاب لّصفي كلذ نع ىلاعت ءاثبع ال قَحْلَب 3 روك دم ا

 رماع يبأو ريثك نبال

 ناصقتنلاو ةدايزلاو ءيحباو باهذلاب راََلأَو ٍلْيْلاٍِ ف ليْخأ ىف نإ .نوربدتي 29 َنوُملعَي

 رونلا ءوضلاو «ةريثك ءاوضأ تاذ :ىئعملاو ءوض عمج هنأ لمتحيو ءردصم "ءايض" نأ ىلإ كلذب راشأ :ءايض تاذ

 ءاق امف «هريغ نم ابستكم ناك ام رونلاو ايتاذ ناك ام ءايضلا :ليقو رون قلطم نم صخأ وهف ميظعلا يوقلا
 :ليقو رهوح :ليق سمشلا نم ضئافلا عاعشلا نأ ملغاو .رون هل لاقي رمقلاب ماق امو ءايض هل لاقي سمشلاب
 (يواصلا ةيشاح) .مارجألاب همايقل ؛ضرع هنأ قحلاو ءضرع
 ريدقت حصي مل امل :لزانم (نيلامكلا ريسفت) .عرشلا ماكحأ ةطانإ هريس ةعرسب هصيصختو ءرمقلا يأ :هريس ثيح نم
 اهلعج فنصملاو «لزانم تاذ رمقلا وأ لزانم رمقلا ريس يأ يناثلا وأ لوألا يف فاضملا ريدقتب لّوُأ لزانم رمقلا سفن
 :وهو ءاجرب رشع ثا ىلع ةمسقنم يهو :الزنم نيرشعو ةينامث (نيلامكلا ريسفت) .هريسم ثيح نم ةغلابم لزانم

 جرب لكل «توحلاو ولدلاو يدحلاو سوقلاو برقعلاو نازيملاو ةلبنسلاو دسألاو ناطرسلاو زوحلاو روثلاو لمحلا
 (نزاخلا ريسفت) .نيرشعو ةينامث ءاضقنا ىلإ اهنم الزنم ةليل لك رمقلا لزنيو ءلزنم ثلئو نالزنم

 كلذ يف عبت :خلإ نيثالث رهشلا ناك نإ (نيلامكلا ريسفت) .نورشعلاو عساتلاو نورشعلاو نماثلا ليللا :نيتليل
 هنوك دنع نيتليلو ءالماك رهشلا نوك دنع لايل ثالث رتتسي دق لب ةدهاشملا فالحخ كلذ نكل يوغبلا خيشلا

 يف يجشوقلا ةمالعلا لوق نم تركذ امل دهاش ىلع تعلطا مث ؛ةدهاشملاب برج نم ىلع ىفخي ال امك اصقان

 (نيلامكلا ريسفت) .ليل ثلث رثكأو ناتليل ءاسم الو احابص ىري الو ىفتخي ام لقأو "ةركذتلا" حرش
 ملعي ال باسحلا نأل ؛"نينسلا" ىلع افطع هرج زوحي الو ."اوملعت" هيلع طلسم ددع ىلع فوطعم :باسحلاو

 هنوك نع ةيانك ؟باسحلا ددع ام يردي نمو :لاقف ؟هرحت مأ هبصنت أ باسحلا نع ورمع وبأ لئس اذلو ؛هددع

 رخآلل ةفلخ امهنم لك نوكو امهبقاعت ف يأ :راهنلاو ليللا فالتخا يف نإ (يواصلا ةيشاح) .هرج زوحي ال

 سمشلا لاح فالتخاب رخآلا صاقتناو امهنم لك دايدزاب امهسفنأ يف امقوافت يف وأ ءاهورغو سمشلا عولط بسحب
 دالبلا نإف رصقلاو لوطلا يف امأ ؛ةنكمألا بسحب امهتوافتو امهفالتحا يف وأ «ةنمزألا بسحب ادعبو ابرق انيلإ ةبسنلاب
 يف امأو ءاهيلايلو هنم ةديعبلا دالبلا مايأ نم رصقأ ةيفيصلا اهيلايلو لوطأ ةيفيصلا اهمايأ يلامشلا بطقلا نم ةييرقلا

 (لمجلا ةيشاح) .اراهف لباقم ينو اليل نكامألا ضعب يف تاقوألا ضعب نوكي نأ يضتقت ضرألا ةيورك نإف امهسفنأ
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 نم ضَرألا ِفَو كلذ ريغو موحنو رمقو سمشو ةكئالم نمت وّمَّسلآ ىف ُهَللاَقَلَخ اَمَو

 ِمَوَقِل ىلاعت هتردق ىلع تالالد تيل اهريغو راجشأو رامأو راحبو لابجو ناويح

 ال تريذأأ ّنِإ .امهب نوعفتنملا مهنأل ؛ركذلاب مهصخخ :نونمؤيف 0 َتروُُكُي

 اونامقتاو ا م ةرخآلا لدب اًيَنّدلآ ةوّيَحْلاب أوِضَرَو ثعبلاب ان اقل

 ري نوكرات 2 َنوُلِفدَع انتينادحو وس مه تريِذْلاَو اهيلإ اونكس اي

 |! .يصاعملاو اعلا نم معو 2 أونا تب راك ْطهنوأَم كب .اهيف

 * لعجي نأب هب "ينهرا مُجَر مهدشرُي ٌمِهيِدْبَيِتَحِلَّصلآ اوُلِمَعَو ْأوُنَماَء َتيِذَل
 ْمُهنَوَعَد () ٍميِعْنلا ِتدنَج هما ةمايقلا موي هب نودتهي رون

 (كرادملا ريسفت) .رظنلا ىلإ رذحلا مهوعديف ةرخآلا نورذحي مهنأل ؛ركذلاب مهصخ :نوقتي موقل

 امهنم الك نأو امهنيب نوعماج مهنأ ىلع اهيبنت ةفصلا ىلع ةفصلا فطع ليبق نم امإ فطعلا :خإ مه نيذلاو
 (نيلامكلا ريسفت) .باتكلا لهأ ئاثلاو نوكرشملا لوألاو «نيقيرفلا فالتحخال امإو ءديعولل اببس نوكت نأل ةحلاص

 لعج كلذلو ؛باوثلا ىلإ يدوملا ليبسلا كولس ىلع ةماقتسالل مهاكإ ببسب مهددسي :مهفامبإاب مكر مهيدهي

 يف مهيدهي وأ ءاهيلإ لوصولاك ةداعسلا ببسب كسمتلا ذإ ؛اريسفتو هل انايب "خلإ راهنألا مهتحت نم يرحت" :هلوق

 «ةنسح ةروص يف هلمع هل روص هربق نم جرح اذإ نمؤملا نإ" :ثيدحلا هنمو «ةنحلا قيرط ىلإ مهناميإ رونب ةرخآلا

 ؛ةئيس ةروص يف هلمع هل روص هربق نم جرح اذإ رفاكلاو .ةنحلا ىلإ ادئاقو ارون هل نوكيف ؛كلمع انأ :هل لوقيف

 "مهفاعإب" :لاق ثيح جنم درحملا ناميإلا نأ ىلع ليلد اذهو ."رانلا هلخدي يح هب قلطنيف ءكلمع انأ :هل لوقيف

 (كرادملا ريسفت) .حلاصلا لمعلا هيلإ مضي ملو
 نالصوم ناببس ةحلاصلا لامعألاو ناميإلاف ءاضيأ ةحلاصلا مهامعأ ببسبو يأ هلسرو هللاب مهقيدصت ببسب :مهامباي

 هلوقك مهيديأ نيب :مهتحت نم يرجت (يواصلا ةيشاح) .لامعألا لمشيل ؛لماكلا نامبإلاب دارملا وأ :ةداعسلا رادل

 "مهنأ"ل ناث ربخ وأ ةفنأتسم ةلمحلاو ؛ةفوفصم كلئارأو ةعوفرم ررس ىلع مهو "نحت نم يرحت راهنألا هذهو" :هناحبس

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةنحلا يف هنوديري ام هيلع يدهملا نوك ريدقت ىلع "مهيدهي" لوعفم نم لاح وأ
 ."يدهي"ب وأ "يرحت"ب قلعتم وأ راغنألا نم وأ هنم ىرخأ لاح وأ رخآ ربخ :ميعنلا تانج يف
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 رآ# لا

 ايف مهنيب اميف َجيَِعَو مهيديأ نيب نيب هودجو ه هوبلط ام اذإف !هللا اي يأ ٌهّهَللَآ كلَسدَحَبُس

 ٠ : ل ه0 طا ل نا ها «ناك# ف : أ قا نس ع قا د

 لجعتسا امل لزنو 2: َيِمَشَعلا َبَر هلل ذمحلا ةرسفم نأ ٌمِهَوعَد رِخاََو ٌمدلَس

 روقنلاب مهلاجعتساك يأرفلاجقعتتا هلا سال هللا لَجعَي َوْلَو :باذعلا وك رشملا

 نكلو 6 نأب ءبصنلاو عفرلاب جُهْلَجَأ هَل لضم لوعملا يانبلاب ىضَقَل
 نوددرتي ”» َتوُهََمْعَي ٍ:بيْقُط ىف اًنءآَقِل تروُجْرَي ال َنيِذَل كرتن ُدْدَنَف مهلهمب

 هر 2 ملل - هبنَجِل اَناَعَد رققلاو ضرللا يملأ رفاكلا ب نقلا نسم اذِإَو و جيشرم

 نومهلي امك حيبستلاو دمحلا نومهلي ةنحلا لهأ نأ انيورو ءءوس لك نم هلل يسال ىف :مهللا كناحبس
 كانحبس" :اولاق ماعطلا اودارأ اذإف «ماعطلا يف مدخلاو ةنحلا لهأ نيب ةمالع ةملكلا هذه :ريسافتلا لهأ لاق .سفنلا

 :ةفحص فلأ نوعبس ةدئام لك ىلع «ليم يف ليم ةدئام لك ؛دئاوملا ىلع نوهتشي امي تقولا يف مهوتأف ؛"مهللا

 رخخآو' :هلوق كلذف هللا اودمح ماعطلا نم اكرم اذإيا ءاطعي اهيضتحب, ةيشبير "7 ماعطلا يف انيرل ةفقتسنا نتا :يإ

 هللا كايحأ اهلصأ «ةليلجلا ةلاحلاب ةمركتلا :ةيحتلا :مهتيحتو (كرادملا ريسفت) . نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ مهاوعد

 يه وأ ؛مالسلاب اضعب مهضعب ييحي :مالس اهيف .مهايإ ةكئالملا ةيحت وأ اضعب مهضعب هب ييحي ام يأ ةبيط ةايح

 مهئاعد ةمتاخو :مهاوعد رخآو (كرادملا ريسفت) .مه هللا ةيحت وأ «لوعفملا ىلإ ردصملا ضيضأو مهايإ ةكئالملا ةيحت

 (نيلامكلا ريسفت) .هنأ هلصأ ةففخم :ليقو :ةرسفم :نأ (كرادملا ريسفت) .حيبستلا وه يذلا
 ريخلا نوبلطي لب رشلا نوبلطي ال مهفأب هدابع بدأ ريخلاب يعادلا بيجي هنأ ىلاعتو هناحبس هللا نيب امل :لزنو

 ره اذه َناَك ْنِإ َههَللا# :اولاق ثيح هريغو ثراح نب رضنلا مه :ليق "نوكرشملا لحتعتسا ام :هلوقو «نوطعيف

 مهئاعد ةباجإ :مهاجعتسا (يواصلا ةيشاح) .(87:لافنألا) كِءاَمَّسلا نم ٌةَراَجح اَنْيلَع كفْمَأَف ُكِدتَع يم ّقَسْلا

 (لمجلا ةيشاح) .لام وأ سفلعيف هوركمو ةرضم هيف مه امم رشلاب

 ريخلاب مهلاجعتسا عضوف «ريخلاب هل مهليجعت رشلا سانلل هللا لجعي ولو هلصأ :يرشخمزلا لاقو ءريخلاب محلاجعتساك
 (نيلامكلا ريسفت) .مه ليجعت ريخلاب مهاجعتسا ناك ح مهل هتباجإ ةعرسب اراعشإ ريخلاب ليجعت عضوم

 (يواصلا ةيشاح) .همادعإ الو ءيش داجيإ ىلع نوردقي ال مهأو .مهفعضو
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 هرفك ىلع ّرَم .هّرض ُهْنَع اكفَشك امل لاح لك يف يأ امي وأ اًدِعاَق وأ اههيظشع أ

 هل نير. امك كلِلاَذك دكت كر ٍرْض نإ انغدَي عل هنأك ىأ فوت اهمناو ةففع ناك

 (2) َروُلَمَعَي أوُناك ام نيكرشملا َنيِفِرَسُملِلَّنيُر ءاخرلا دنع ضارعإلاو ٌرضلا دنع ءاعدلا
 معاج دق 5 و كرشلاب أوُمَلَظ امل ةكم لهأ اي ْمُكَلَبَق نِم ممألا َنوُرقْلا اتكلهأ َدَقَلَو

 َكل'َذك "اوملظ" ىلع فطع أو ونِمْؤيِل أوُناك اَمَو مهقدص ىلع تالادلاِتَتَيَبْلا 2

 ةكم لهأ اي ةُكَتلَعَج هن بت -نيرفاكلا | (2) َنيِمرِجُملا موقلا ىرجت كئلوأ انكلهأ امك

 نوربتعت لهو ءاهيف 5) َنوُلَمْعَت فكر ْمِهِدْعَب ْنِم ضْرألا ىف "هيلع" عمج َفِيتلَخ

 ١ تميل لاق ٠ لاح تارهاظ تي اسس سرا ةنابسر سا

 1 امّنِإ َىِيفَت ذك لق يقي نم كلب نأ ٠ رضي: رولا :مهنق كاسفن ماقلت

 .ةمايقلا موي ,ه:جرضترول َباَذَع هليدبتب ِيَرُتْيَصَع ْنِإَفاَخَأ نإ َكِإ ََسوُي ام

 ررضلا هبيصي نأ لبق ىلوألا ةقيرطلا ىلع رمتسا :انعدي مل نأك .تالاحلا هذه ىدحإ ودعي ال ناسنإلا نأل :لك

 .هسم ررض فشك انم بلطي ملو انعدي مل نأك «ءالبلاو دهحلا نم هيف ناك ام يسنو

 .ءاعدلا كرتو ىلوألا هتلاح ىلإ عجر هرض فشك دعب :ئعملاو .هباصأ ءالب ىلإ انعدي مل نأك :انعدي مل نأك

 كرتو ءالبلا دنع ءاعدلا نم نولمعي اوناك ام نيفرسملل نيز كلذك :جيرج نبا لاق ءنايصعلا نم :نولمعي اوناك ام

 .مهلامعأ مكلبق نم اوناك نيذلا نيفرسملل نيز كلذك مكلامعأ مكل نيز هانعم :ليقو ؛ءاحرلا دنع ركشلا

 لاح هبش ثيح ةيليثمت ةراعتسا مالكلا فو .رظني نم ةلماعم مهلماعنو انملع قلعتم رهظيل :نولمعت فيك رظننل
 هبشملل هب هبشملا ىلع لادلا مسالا ريعتساو .لعفت اذام رظنيل مهلاهمإ يف افاطلس عم ةيعر لاحب مير عم دابعلا

 (يواصلا ةيشاح) .ىلعألا لثملا هلو «بيرقتلاو ليثمتلا ليبس ىلع
 هنأل ؛ليدبتلا نع بيجي نأب رمأف .اهتدابع مذو ةهلآلا ركذ طقستو «ةمحر ةيآ باذع ةيآ ناكم لعجت نأب :هلدب وأ

 نوكي ام لق" :هلوقب ةهآلا ركذ طقسي نأو ةمحر ةيآ باذع ةيآ ناكم عضي نأ وهو ناسنإلا ةردق تحت لحاد

 (كرادملا ريسفت) .يسفن لبق يأ يسفن ءاقلت نم هلدبأ نأ يل لحي ام يأ "يل
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 ام ىلع فطع ةيفان "ال" و دب مكملعأ مُكَدَرْد لو :كِيَع كتل ان دلل آول ل
 تنكم َتَنِبَل َدَقَف يروق نابل ىلع هي يكملعأل نيأ "ول

 سيل هنأ 2 ترولقعَت لَم ع يشب مكي لي نيعبرأ نينس ارُمُع كيف

 وأ هيلإ كيرشلا ةبسنب ايدك ِهَلأ لع فزئقآ نم ٌمَّلَظَأ دحأ آل يأ ْنَمَق ؟يلبق نم
 .نوكرشملا م2 َوُمرَجُمْلا دعّسَي ُحلْفُي ال نأشلا يأ ُهَنِإ نآرقلا تيهياقو ترذ#

 باؤحج مالي ةءارق قو لبق

 هودبع نإ َةَفَعَفَتُي لَو نايعب نإ ٌدهّرُصَي ال اَم هريغ يأ هّيلآ يروق ني يعي

 ا لا 1

 هللا يروكبتتأ :مه لق هللا َدنِع اًنْوَتَعَفُس ٍءآَلُونَه اهنع حروُلوُقَيَو مانصألا وهو

 2 1 22 ا ,راكنإ ماهفتسا ضَرألا ىف اَلَو ِتَوَمَسلآ ىف ُمَّلعَي اَل اَمب هن وربخت

 (لمجلا ةيشاح) .هب لوعفم فاكلاو «هللا ىلإ دوعي رتتسم هلعافو ضام لعف "ىردأ" :مكاردأ الو

 هللا ءاش ول ينأ ةيفانلا "ال" لدب :مالب (نيلامكلا ريسفت) .يناسل ىلع هب مكملعأ الو تولت اعدشلا ءابش ىل :هليقاام

 لسرأل هب لسرأ مل ولو هنع صيحم ال يذلا قحلا هنأ ىيعملاو ؛يريغ ناسل ىلع هب هللا مكملعألو مكيلع هتولت ام
 اودهاش ةكم رافك نأ :ىنعملاو ,مهيلع جاجتحالا هجو وه اذه :ارمع مكيف تغبل دقف (نيلامكلا ريسفت) .يريغ

 مث «ةنس نيعبرأ ةدم كلذو دحأ نم ملعت الو اباتك أرقي مل ايمأ ناك هنأو «هلاوحأ اوملعو هثعبم لبق هللا ل لوسر

 كوم لكك ةقاللسألا مزاكتو تادالاو فكسار سرلملا سنا قع ليتم نافل قع بابكو عياج مدني

 (يواصلا ةيشاح) .هسفن دنع نم ال هللا دنع نم نآرقلا اذه نأ ملعل تباث مهفو ميلس لقع

 وأ رمع رادقم يأ فورظلا بصن بصني :ءاقبلا وبأ لاق ."سوماقلا" يف امك رامعأ عمجلاو ةايحلا نيتمضب :ارمع
 نأ نايب ةيآلا هذه يف :ملظأ نمف (نايبلا حور) .ةنس نيعبرأ يهو ةلواطتم ةدم يأ :خيشلا نبا لاق ؛رمع ةدم

 ءالؤه اهقح فو اهأش يف :اهنع نولوقيو (كرادملا ريسفت) .ءاوس رفكلا يف هتايآب بذككملاو هللا ىلع بذاكلا

 .روشنو ثعب نكي نإ ةمايقلا موي وأ اهتشيعمو ايندلا رمأ يف :انؤاعفش (لمجلا ةيشاح) .هللا دنع انؤاعفش

 عيمجب ملاعلا وهو امولعم هل نكي مل اذإو هلل مولعمب سيل امب. ءابنإ وهو هدنع ءاعفش موكب هنوربختأ :هللا نوئبنتأ لق

 لكب طيخحم ىلاعت هملع نأل ؛همزال يفنب كيرشلا دوجو يفن دوصقملا :ملعي ال امب (كرادملا ريسفت) .ائيش نكي مل تامولعملا

 نإف ءروهشم لثم اذهو .ادوجوم نوكي ال نأ بجو هلل مولعم ريغ ناك ثيحو هللا هملعل ادوجوم ناك ولف ءيش
 (يواصلا ةيشاح) .طق نيم كلذ لصحي مل يأ نيم كلذ هللا ملع ام :لوقي هنم عقو ءيشلا يفن دارأ اذإ ناسنإلا
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 اَمَع ىلَعَتَو 00 يل نط ىلع لا هملَمَل كيرش هل ناك ول يأ

 نم مالسإلا وهو دحاو نيد ىلع ةَدِعاَو أ لإ سائلا ناك امَو .هعم 2 تروكرشب

 أولت ينل نب. ورمعغ ىلإ ع عيهاربإ دهع نم :ليقو لع حون لإ ف مدآ ندل

 موي ىلإ ءازجلا ريخأتب َكَلَبَّر نِم تَقَّبَس ةَملك الَوَلَو ضعب رفكو ضعب تبث نأب
 [االسألا نبلغ

 ببي كلعقن دم نم 620 5 توفيت هيف امم ١ ايندلا ُق نان أديم ةمايقلا
 لج

 يف نسا امَبِمَعْلا اَمنإ فَ ديلاو اصعلاو ام ناك امك

 نع يأ ةيردصم وأ ةلوصوم "ام"و ؛ىلعو ةزمح هأرق ءاتلاو ءكيرش هل نوكي نأ نع هتاذ هزن :خل! ىلاعتو هناحبس

 (كرادملا ريسفت) .مهكارشإ نع وأ هب مهفوكرشي نيذلا ءاكرشلا
 دبعي نم حون ةمأ يف رهظف ؛حون ىلإ مدآ نم ترمتسا هدحو هللا ةدابع نأب امهنيب عمجيو ءحون ىلإ :مدآ ندل نم

 نامز ىلإ هدحو هللا دبعي نم رمتساو «نافوطلاب اوذخأق "خلإ مكتحلا نرذت ال اولاقو" :مهنأش يف ىلاعت لاق «هللا ريغ

 نب ورمع رهظ نأ ىلإ هدحو هللا دبعي نم رمتساو «ضوعبلاب اوكلهأف هللا ريغ دبعي نم هتمأ نم رهظف ع ميهاربإ
 (يواصلا ةيشاح) 38 ديب انديس رهظاا ىلإ ةيلهاجلا ف بئاوسلا بيسو رئاحبلا رخب نم لوأ وهو يحل

 راد رادلا هذه نأ :يهو ةمكحلا ريخأتلاب هتملك قبسو «لطبملا نم قحملا زيميلو هيف اوفلتحا اميف :ثوفلتخي هيف اميف

 اهوحرتقا يلا تايآلا نم ةيآ امي اودارأ :هيلع لرنأ ال ول (كرادملا ريسفت) .باقعو باوث راد رادلا كلتو فيلكت

 مل مهوتع طرفل مهنأك لإ (٠9:ءارسإلا) اعوُبنَي ضْرأْلا َنِم اَنل ٌرْجَفَت ىّتَح كَل َنِمْوُن ْنَلظ :اولاقو ؛:ةدح ىلع
 (لمجلا ةيشاح) .اهريغ اوحرتقاو تايالا سنج نم نآرقلاك تايآلا نم هيلع لزن ام اودعي
 امج اودتعي مل مفأك ءمالسلا مهيلعو انيبن ىلع ىسومل ديلاو اصعلاو حلاصل ةقانلا نم نيقباسلا :ءايبنألل ناك امك

 ىلع ةيقاب ةيآ نآرقلاب ىفكو «هلثم ءايبنألا نم دحأ ىلع لزني مل يلا ةرئاكتملا ماظعلا تايآلا نم ُدْخي هيلع لزنأ

 داسفلاو وتعلا طرفل مهنأك اهوحرتقا لا تايآلا نم ةيآ اودارأ :ءايبنألل ناك امك (نيلامكلا ريسفت) .رهدلا

 ءاهريغ اوحرتقاو تايآلا سنج نم مالسلاو ةالصلا هيلع ةلزانلا تانيبلا اودعي مل دانعلاو ةرباكملا يف يدامتلا ةيافو

 بابرأ نم اوناك ول لوبقلاو دايقنالا ىلإ مهرطضي ام ةرثاكتملا تازجعملاو ةرهابلا تايآلا نم هيلع لزنأ دق هنأ عم

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .لوقعلا
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 مل نإ باذعلا أَوُرِظَتن لَتناَف غيلبتلا ىلع امنإو ءوه الإ امي يأي الف تايآلا هنمو هل ةرمأ يأ

 راس هي قم رز أ َساَنَلآ اَمَقَذَأ آَذِإَو | © َنيرِظَتُمْلا سرج مكعم ىنإ اونم وت

 ءازهتسالاب "اَعتاَياَم ىف 3كم مهل اَذإ ميم بدحو سؤ ُهآّرَص دعب نم ابصحو
 (2) تروُرُكَفَت ام َنوُبُمَكَي ةظفحلا اَنَلُسُر نإ ةازاحب اًرْكَم ْعَرْسَأ هلأ :مهل ٍلَق بيذكتلاو
 رك اَذإ ئَخ رعبلاوزبلا د "مكرشني" :ةءارق يفو رْمرَيَسُي ىلا َّوه .ءايلاو ءاتلاب

 5 رادر

 ايي أوُحِرََو ةنّيل ٍةَبيَط حيرب باطخلا نع تافتلا هيف يب نرجو نفسلا كلفلا ف

 ةكم لهأ نم دتشا امل كلذو "هبر نم ةيآ هيلع لزنأ ال ول" :ةكم لهأ لوق نع رخآ باوج اذه :سانلا انقذأ اذإو

 كلذ اولعجف ءبصخلاو رطملا لازنإب كلذ دعب مهمحر مث ؛نينس عبس طحقلاب هللا مهالتبا ناعذإلا مدعو دانعلا
 انل لصح ام دمحم لوقي امك انبونذ ببسب طحقلا ناك ول :اولاقو مانصألا ىلإ عفانملا اوفاضأو «ةيرخسو اوزه

 .ةوتموب ال هوبلطاام لازنإ نم اولاس اه ارطعي نأ ريد ىلعف كلذك ناك اذإفا به مل انآل «؟بصخخلا كلذ دعب

 ."ركم مهل اذإ" :هلوق يف ةيئاجفلا "اذإ" اهباوج ةيطرش "اذإ" :سانلا انقذأ اذإو (يواصلا ةيشاح)

 مهانمحر اذإ :ئيعملاو «ةاحافملل "اذإ" :خلإ مه اذإ .(سوماقلا) هتجاح تدتشا برقك اسؤب ملعع سئب لاقي :سؤب

 هباقع يأ «ةبوقع لجعأ :اركم عرسأ (نيلامكلا ريسفت) .هيلإ اوعراسو مهنم رفكلا عوقو أحاف ءارضلا سم دعب نم
 مضو ةيتحتلا حتفب "مكرشني" رماع نبال :ةءارق يفو (نايبلا حور) .قحلا عفد يف مكنم يتأي امم مكيلإ الوصو عرسأ
 (نيلامكلا ريسفت) .مكنبيو مكقرفي ئعملاو ءيطلا دض رشنلا نم ةمجعملا نيشلا

 يف رييسعلل ةياغ كلفلا يف نوكلا لعج فيك :ليق نإف "رحبلا ف مكريسي" :هلوقل ةياغ :كلفلا يف متنك اذإ ىتح

 ليب «رييسفلل ةياغن كلا ف نوكلا لع لا ة+ بيحأو .رحبلا يف رييستلا ىلع ةلاحم ال مدقم كلفلا يف نوكلا نأ عم رحبلا

 ءاذكو اذك ناك كلفلا ف لوصحلا تاريسيتلا كلت ةلمج يف عقو اذإ تح مكريسي يذلا وه :ليق هنأك مالكلا ريدقت

 ف نوكلا يه لب كلفلا ف نوكلا درحم ةياغلا سيل :انلق :هلوقب "نايبلا حور" يف باحأو «يزارلا مامإلا هلاق ام اذه

 زحل ف روبل كمببع ريفا اهون إو امي اوحرفو ةبيط حيرب مهي نيرحو' :هلوق نم هيلع فطع ام عم كلفلا
 لكل وهف الوأ باطخلا امأو «ةمعنلا ركش مدع مهفأش نأل ؛رافكلا ىلع حيبقتلا ةدايز هتمكحو «ةبيغلا ىلإ :باطخلا نع
 الاح نوكت نأو "نيرح" ىلع اقسن ةلمحلا هذه نوكت نأ زوجي :امي اوحرفو .مهيلع معنلا دادعتب رفاك وأ ملسم ضخش

 الا 11١

 (لمجلا ةيشاح) .' مه ' يف ريمضلا لاخلا بحاصو ءاوحرف دقو يأ ؛ومهضعب دنع ةرمضم اهعم دق و
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 ٍناَكَم لك نِم ٌحَوَّمْلأ ْمِهَءاَجَو ءيش لك رسكت بوبهلا ةديدش ُفِصاَع حير اَهنَءاَج
 مال نبل ءانيعتنلا نيدلا ُهَل نيصلخم هللا اوعد اركتفأ يأ مهب طيحا منا اونظَو -: نب #1 قلع ى دل“ مووص ها عا 2, 9 0 سك ع قاس

 تعا يع بح بح

 املف .نيدحوملا © » نيركدشلا نِم سرَتوُكَتَل لاوهألا ءهذنَه نِم اَنَتيَجت 1 مس

 مكملظ َجكيَْب اًمنإ سال اهياتي كلرشلاب قَحْلَأِر عب ضزألا ىب نوغّبي مه اذإ مهنج | ب ا 2 م ره هأ هذ - 27 هم 8 او وع" <02 8 سف

 َكْيَلِإ مك ًاليلق اهيف نوعتمت ايت وَلا َمَدََم وه ءاهيلح هلإ نأل مكيف لع
 ا

 هءارق فو .هيلع مكيزاجنف 2 ٠ ترولمعت شك امن مككيتتف توم لا دعب ٌمكْعِحَرَم

 (نيلامكلا ريسفت) .هنع ثدحملا وه هنأب حجرو كلفلل وأ ةبيطلا حيرلا ريمض اهيف ريمضلاو «"اذإ" باوج :اههءاج
 مهيلع دسو كالحلا ىلإ مه فرشأ يذلا ناكم لك نم جوملا نايتإ هبش ةيعبت ؛ةراعتسا هنأ ىلإ هب ريشي :اوكلهأ

 سبتلم وهف كالهلا مهنظ همزاول نم مهءاعد نآل ؛"اونظ' نم لدب :هللا اوعد (لمجلا ةيشاح) .صالخلا كلاسم
 وبأ لاقو ءهللا اوعد :لاقف ؟كلذ ذإ مهاح ناك اذامف :ليق هنأك ردقم لاؤس باوح :ليقو «يرشخمزلا هلاق هب
 مسقلل ةئطوم ماللا يأ :مسق مال (نيلامكلا ريسفت) .هللا اوعد ممي طيحأ اونظ امل :هريدقت طرش باوحج :ءاقبلا

 داسفلا اوؤجاف يأ ةيئاجف "اذإ" :نوغبي مه اذإ (دوعسلا يبأ ريسفت) ."انتيحنأ نئل هللاو" :نيلئاق يأ لوقلا ةدارإ ىلع

 داماك قف يغبلا نع زارتحا وهو «هيلع اوناك ام ىلإ اوعراسو داسفلا اوؤحاف يأ :"يحركلا" يفو «هيلإ اوعراسو

 الف «ةظيرق ينيب ُنُ هللا لوسر لعف امك ؛مهراجشأ عطقو مهعرز قارحإو مهرود مدهو ةرفكلا ضرأ ىلع نيملسملا
 (لمجلا ةيشاح) .قحب نوكي ال يغبلاو "؟قحلا ريغب" :هلوق نيعم ام دري

 أرق :"ريبكلا" يفو .ليلعتلا يف كلذل حراشلا راشأ امك «هلابوو يغبلا مثإ يأ فاضم فذح ىلع :مكيغب امنإ
 نأ :لوألا .ناهجو هيفف عفرلا امأ «نيعلا بصنب "عاتم" مصاع نع صفح أرقو «نيعلا عفرب "عاتم" نورثكألا

 نأ مالكلا عمو ؛'مكسفنأ اولتقاف" :هلوق يف امك ضعب ىلع مكضعب يغب "مكسفنأ ىلع مكيغب" :هلوق نوكي
 "مهكسفنأ" :هلوقو ءأدتبم "وكيغب" :هلوق نأ :يناثلاو .اهل ءاقب الو ايندلا ةايحلا ةعفنم ضعب ىلع مكضعب يغب

 بصنلاب ةءارقلا امأو .ايندلا ةايحلا عاتم وه :ريدقتلاو .فوذحم أدتبم ربخ "ايندلا ةايحلا عاتم" :هلوقو ؛هربخ

 ردصملا عضوم يف "ايندلا ةايحلا عاتم" :هلوقو .هربخ "مكسفنأ" :هلوقو ءأدتبم "مكيغب" :هلوق نأ لوقن نأ اههجوف
 ىدعت اذإو :ملظلا نعمتي نوكي "ىلع"ب ىدعت اذإ يغبلا :مكملظ .ايندلا ةايحلا عاتم نوعتمتت :ريدقتلاو .دكو ملا

 (نيلامكلا ريسفت) .داسفلا ئعمب نوكي "يف"ب
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 تابت هببسب ءوب طلتخاف ءاَمَسلَ َنِم ُهدَْلَرنَأرطم و امك اًيئذلا ريحا ةفص ّلْعَم ام

 ُمدَعَتَألاَو امهريغو ريعشلاو ٌربلا نم ُناَلَآ ُلُكَأَي امم ضعبب هضعب كبتشاو ضَرألا

 ءرهزلاب َتَنّيَزََو تابنلا نم اهتجمب اَهَفرْخُر ضَرَأْلا ِتَدَحَأ آَذِإ ْنَّمَح ًالكلا نم
 َتروُرِدنَق محيا اَهَلْهَأ رَظَو يازلا يف تمغدأو اياز غاتلا تلذبأ "تنيزت" :هلصأو

 نا وأ ذليل انياذغ وأ انواصق اذكأ اهنثآ اسهرامل ليصحت نم نونكمسم يلق

 ترقق هل افأك يأ ةففخم نأك لجانملاب دوصحملاك اًديِصَح اهعرز ؟ لا

 ىلإ اَوْعَدَي هللاو 2 | َنوُرَكَفَتَي ِرْوَقِل ِتيآْلا نّيبن د لِضَفت كياّدك سالب نكت
 ىلإ هتياده ْءاَشَي نَم ىِدَبَيَو نايإلا ىلإ ءاعدلاب ةنجلا يهو ةمالسلا يأ ِمْلَسلَأ راد
 .مالسإلا نيد 2 ! مقحم رطاو

 ناعت الو اهبحاص نم بسك الب يأت ايندلا نأ ىلإ ةراشإ ضرألا ءام نود ءامسلا ءامب اههيبشك ةمكح :خلإ ءامك

 .هب ماق اذإ ناكملاب بيغ نم :نغت من (يواصلا ةيشاح) .تالآلاب لانيف ضرألا ءام فالخب ءامسلا ءامك هنم

 ناسنإلل يغبنيف ءربدتو ةريصب هل ناك نمل ةربع وه لب صخش نود صخش ىلع ارصاق لثملا اذه سيلف :نوركفتي موقل

 (يواصلا ةيشاح) .هيهاونب يهننيو هرماوأب رمتأيل ؛اهيف ربدتيو اهيف لمأتيو هسفن ىلع هتاباطحخ يف نآرقلا لزني نأ
 ءاهميعنو ةرخآلا يف بغر اهفراخزل بنجتلاو اهيف دهزلا يف بغرو ايندلا ةفص ىلاعتو هناحبس ركذ امل :وعدي هللاو
 لك نع هزنملا :هانعمو ؛هئاعمأ نم مسا مالسلاو «مالسلا راد ىلإ وعدي هئايربكو هلالجو هتمظعب هنأ ربخأ ثيح

 ملاسلا مالسلا نعم نأ امك تاردكلاو تافآلا نم ةملاس اهنأل ؛مالسلل رادلا فيضأو ؛لامك لكب فصتملا صقن

 (يواصلا ةيشاح) .رسفملا جرد هيلع «صئاقنلاو تافآلا نم ةمالسلا مالسلاب دارملا :ليقو ءصقن لك نم

 باب نم ؛مسالا اذهب ةامسملا صوصخ ال تانجلا عيمج لمشي ام مسالا اذهب دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :ةنجلا يهو

 ىوأملا ةنجو دلخلا ةنجو ميعنلا ةنجو لالحلا رادك اهرود ىقاب يف لاقي اذكو «ضعبلا مساب لكلا ةيبست

 قدصل ؛اهرود عيمج ىلع اهنم مسا لك قلطي اهتايمسم ىلع قلطت امك ءامسألا هذهف ندع ةنجو سودرفلاو

 (يواصلا ةيشاح) .لكلا يف ىمسملا ىلع مسالا
 (نيلامكلا ريسفت) .اهيلإ ةليسو وه يذلا ناميإلا ىلإ ءاعدلاب ةنحلا ىلإ وعدي :نامبإلا ىلإ ءاعدلاب



 سنوي ةروس 0000 و / رشع يداحلا

 كنيدح ف اسك 9 هيلإ | رنا م >7“ ةنجلا 0 2 د َنيَِلِ

 تا ع كك

 امناك 5 يوما ةدئاز .رم ِهّللا م كد ذٍُهقَ رو اَهِلْخِمب ةَقْيَس ُاَرَج كرشلا
 ع اجيضاب# 3 ديف

 ليلا ب اءزج يأ افاكسإو :ةعطق عمج ءاطلأ حتفب ام هُمُ تسلا هك

 قلخلا يأ هر موي رك ذأ 5 : َنودِلَخ ايف ْحه راَئلآ بكضأ كيتو م

 ريمضلل ديكات رض اردقم «اومزلا "ب بص ْمُكَناَكَم أوكرش تأ ندلل لوقت ةن مث اًعيِمَج

 20000 ةيقَيَب انرّيم اَلَرَ مانصألا يأ 291243 هيلع قطعي رماقلل عقلا يف رسل

|| 8 
١ 

 :هلوقو ءاذه يف نولحاد نيئنموؤملا ةةصعف بونذ هعم ناك نإو يأ "نابإلاب" :هلوقو مدقم ربخ 0 نيذلل

 هللا لوقي ةنجلا ةنحلا لهأ لحد اذإ :ثيدحلا يف :خل! ىلاعت هيلإ رظنلا يه (لمجلا ةيشاح) .رحخؤم أدتبم "نسحلا"

 مهل فشكيف :لاق ؟رانلا نم انجنتو ةنجلا انلخدت ملأ ءانهوجو ضيبت ملأ :نولوقيف "؟مكديزأ ائيش نوديرت" :ىلاعت

 هاور ؛"ةدايزو ىئسحلا اونسحأ نيذلل" :ةيآلا هذه الت مث ءمهير ىلإ رظنلا نم مهيلإ بحأ ائيش اوطعأ امف ؛باجحلا

 .ناوه رثآو ةقشم يأ :ةباك .يدذمرتلاو ملسم

 (يواصلا ةيشاح) .ةنحلا لهأ تافص ركذ رثإ رانلا لهأ تافص ركذ يف عورش :تائيسلا اوبسك نيذلاو

 (لمجلا ةيشاح) .ةنسحلا يف دازي امك اهيلع دازي ال اهلثم ةئيسب ةدحاو ةئيس يزاحت نأ مهتائيس ءازج :ةئيس ءازج

 (نيلامكلا ريسفت) .ةفئاطلا ىيعمب هنأ ىلع يئاسكلاو ريثك نبال اهفاكسإو «ةعطق عمج هنأ ىلع رثكألل ءاطلا حتفب :اعطق

 لاق «ليللا نم لاح لوألا ىلعو ءءزج عمم "اعطق" ةفص "املظم" :هلوق نأ ىلإ ريشي :املظم ليللا نم اءزج

 لماع فوصوملا يف لماعلاو «رورجمنلاو راحجلاب فوصوم وهو "اعطق" ف لماعلا هنأل ؛"تيشغأ' هيف لماعلاو :يرشخمزلا

 (نيلامكلا ريسفت) .همالظإ لاح ليللا نم ةنئاك اعطق يأ ."ليللا نم" يف لعفلا نعم وأ ةفصلا ف

 ةحماسم هيف :رتتسملا ريمضلا (نايبلا حور) .مكب لعفي ام اورظنت ىح مكناكم اومزلأ :اردقم "اومزلأ" ب

 هنأ رابتعاب ارتتسم هتيمست لعلو ءرتتست ال يلا رئامضلا نم واولا ذإ ؛ازراب نوكي لعفلاب قطنلا دنع هنأل ؛كلذو

 :هلوق :ءارفلا لاق ءانزيمو انقرف :انليزف (لمحلا ةيشاح) .ةقيقح رتتسملاب اّباشم نوكيف «لعفلاب روكذم ريغ
 ملف اهتزيم يأ لزت ملف زعملا نم نأضلا تلز :برعلا لوقت «تقرف اذإ تلز نم وه امنإ تلزأ نم سيل "انليزف"
 (ريبكلا ريسفتلا) .قيرفتلاو زيمتلا :ةليازملاو ليئزتلاو ليزلاف :يدحاولا لاق مث ءزيمتت



 ينفوي ةروس م رشع يداحلا

 :مه َلاَقَو (ه5:سي) (َنوُمِرْحُمْل 5 مْوَيلا اوُز َئاَوظ ةيآ يف امك نينموملا نيبو
 اًديِبَس ِهّللآِب ىَقَكَف .ةلصافلل لوعفملا مّدقو «ةيفان "ام" م2 َنوُدُبعَت اَنايإ تنك ام مهؤاكرش

 مويلا كلذ نأ ةللاكه تو َتريلِفَع وكي داع نع 37 انإ يأ ةففخم نإ ْمُكَتَيَبَو اني

 لمعلا نم تتلق قيل[ سقت ل ةوالا نم نيعاتب ةءارق قو .فولبلا نم ولعت

 هيلع /2) تروُرتفَي أوُناك ام مِكَنَع باغ ّلَصَو مئادلا تباثلا ا ٍقَحْآ ْمُهَلوم هللا ىلإ أوُدُرَو

 اهوريصف مانصألا كلتل مهلاومأ نم ابيصن اولعج مهأ :لوألا ؛هوجول مهيلإ ءاكرشلا فاضأ امنإ :مهؤاكر ش
 ؛قلعت ىدأ ةفاضإلا يف يفكي هنأ :يناثلا ”"مهؤاكرش لاقو" :ىلاعت لاق اذهلف ؛لاومألا كلت يف مهسفنأل ءاكر ش

 .يزارلا مامإلا هنيب امك مهيلإ ءاكر شلا ةفاضإ تنسح مرج ال ةكرشلا هذه اوتبثأ نيذلا مه رافكلا ناك املف

 مُهِإ ثيح نم مهءاكرش اهلعجف اهيدباعل مانصألا تلاق يأ ةسبالم ندأل ةفاضإلاو مانصألا نيعي :مهؤاكرش
 لاق «قطنلاو لقعلاو ةايحلا اهيف هللا قلخي نأ دعب اهنم ردصي لوقلا اذهو .ةدابعلا قاقحتسا ف هلل ءاكرش اهوذختا

 ام هللاو :ةهآلا لوقتف هللا نود نم اهفودبعي اوناك ىلا ةطآلا مهل بصنت ةدش يف ةعاس ةمايقلا موي ف نوكت :دهاحب

 :ةآلا مه لوقتف ءدبعن انك مكايإ هللاو :نولوقيف ءاننودبعت متنك مكنأ ملعن الو لقعن الو رصبن الو عمسن انك
 انملع ام انإ اديهش هب ىفكو هللا ملع دق :ىعملاو «"نيلفاغل مكتدابع نع انك نإ مكنيبو اننيب اديهش هللاب ىفكف"

 (لمجلا ةيشاح) .كلذب رعشن ال «نيلفاغ الإ هللا نود نم انايإ مكتدابع نع انك امو اننودبعت متنك مكنأ

 نيطايشلاو مهؤاوهأ امي ةرمآلا امنإو ؛.مهووغأ نيذلا مهنيطايشو مهءاوهأ ةقيقحلا يف اودبع امنإ :نودبعت انايإ
 ةءارق فو ءهرضو هعفن نياعف رش وأ ريخخ نم لمعلا نم تمدق ام لك ربتخت :اولبت (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهفود
 (نيلاسكللا روسفت) ءالظقملا فسمع قب اظن ةنقسحاام: نعت لك زفت يلا ةواتلا نم نيتاحي "ولعت" ةريبحل
 ف مهعم مهنأ يفاني الف قحلا روهظب مهؤارتفا مهنع باغ :مهنع لضو (نايبلا حور) .لوارتو ربتخم :ىولبلا نم
 يف ىعسي نأ ناسنإلل يغبنَيف ءةيآلا "سفن لك ولبت: كلل انه" :ةهل لاقي هللا ريغ ىلع دمتعا نم لك اذكهو «رانلا

 ىريل ؛كلذ ريغ وأ لمع وأ ملع وأ لام وأ هاج نم هللا ريغ ىلع دامتعالا ىلإ علب جالا مسيل يسللا بالم

 ارهاظ اهلك ءايشألا ىري يلولاف نيماعلا نم يلولا نيبت اذميو ؛لطابلا بنتجيو قحلا عبتيف الطاب لطابلاو اقح قحلا

 هل ليخي مهولا نأ ريغ هبلقب كلذ دقتعي يماعلاو «هلعفي ام لك يف ملسم نكاس نئمطم امئاد وهف هللا نم انطابو
 (يواصلا ةيشاح) .بصنو بعت يف امئاد نوكيف اعفن وأ ارض هللا ريغل نأ

 فيكف ةمايقلا موي رمألا ةقيقح روهظ دنع لحمضيو ىشالتي نامإلا لهأ هيلع دمتعا ام رثكأ نأ ملعاو :نورتفي
 يف امل بازحم الو ىوه لا دبعت امثإ سفنلا نأ ىلإ ةراشإ ةفيرشلا ةيآلا يف نإ مث «نايصعلاو كرشلا لهأ هيلإ دنتسا ام
 .ىلوملا ىوس ام الإ اههجوت



 سنوي ةروس نأ رشع يداحلا

 ُكِلَمَي نّمُأ تابنلاب ٍضَرَأْلآَو رطملاب , راما ني مُكَفُرَرَي نم :مهل لق .ءاكرشلا نم
 َتَيَملآ مس عيت َّىَحْلآ جرحت نَمَوَرَصِتَألاَو اهقلح يأ عامسألا نعم َعَمّسلَ
 ٌَقَأ ' :مه لق هتك وه َنوُلوقْيَس ةَيسق ؟قئالنلا نيب + تالا كيتو حلا م

 قل َدَعَب اذاَمُف تباقلا لأ م 5 هلل ءايشألا ةذمل لاعفلا *كَلَذَق 0

 عقو - هللا ةدابع وهو - قحلا أطخأ نمف «هريغ هدعب سيل يأ ريرقت ماهفتسا ُلَّدّصلآ
 فرص امك َكِلاَذَك ؟ناهربلا مايق عم نامبإلا نع م2 َوُفَرَصُت فيك أف لالضلا يف

 َنَدامَألاَ يهو اورفك أد جيبك لادو تيكد ناميإلا نع ءالؤه

 مث قلخلا اوَدِبَي نم ركياكَرُش ني لق لق 2 َنوُنيؤُي ال مهّنَأ يه وأ «قيآلا 4منهَج
 رق عر ريف نحاس ل

 مايق مم هتدابع نع كوفرصت عي وكت نا .ُهُديِعُي حت قلك أَوَدَبَي ُهّللأ لق 12

 لق ؟ءادتهالا قلخو يابا بص + قشلا ىلإ ترجل لكباكوش ني لشق ؟ليلدلا

 اه َىّدِبي ال نّمأ َم َعَبَكي تأ قحأ هلا وهو ٍقَحْلآ ىلإ يدي َمَقَأ ٍقَحلِل ديه

 كارشإلا نم هيلع مه ام لطبيو «نيكرشملا ىلع ةجحلا ميقي نأ هلك هيبن ىلاعتو هناحبس هللا رمأ :مكقزري نم مهل لق
 باوجو:هل هللا ميلعتب اهدعب نينثالا نع 265 هللا لوسر باجأو ىلوألا ةنسمخلا نع نوكرشملا باحجأ ةينامث ةلغمأب
 ةزمه اهمدقتي هنأل ؛ةعطقنم "مأ" :كلمي نمأ (يواصلا ةيشاح) .رسفملا هب حرص دقو هب ملعلل ؛ركذي مل ريخألا
 عضاوملا رئاس يف امك دعب ةزمحهلا نود هدحو «"لب"ب انه ردقتو «ةيوست ةزمه الو ماهفتسا

 الوصوم نوكي نأو «ةراشإلا مسا ىلع ماهفتسالا هيف بلغ دق ادحاو اممسا اهلك "اذام" نوكي نأ زوجي :اذامف

 ًأدتبم "يدهي ال نمأ" :هلوقو «هربخ "قحأ"و أدتبم "نم" :يدهي نمفأ (نايبلا حور) .يذلا ام يأ يذلا نعم
 ءاحلا رسكو مغدأو ءيدتهي ال "يدهي ال" لصأو (لمجلا) ."عبتي نأ قحأ" :هلوقب حراشلا هردق فوذحم هربخ

 هيفو ؛يدتهي ئعم ىلع لادلا فيفختبو «ءاحلا ةنكاس يئاسكلاو ةزمح أرقو ءمصاعلا ةءارق اذه «نينكاسلا ءاقتلال

 «شروو رماع نباو ريثك نبال لادلا ديدشتو ءاهملاو ءايلا حتفب :يدهي ال نمأ .يزارلا مامإلا هركذ رحأ ةعبرأ ةءارق
 ءاقتلال ترسكو هءاتلا ةكرح لقنب ءاهلا حتفو مغدأف يدتهي لصألاو ,ءصفحل ديدشتلا عم ءاهلا رسكبو

 - نأل ؛نينكاسلا ءاقتلاب لابي لو «نولاقو ورمع يبأل درجملا ماغدإلابو ؛ركب يبأل ءاهلاو ءايلا رسكبو ؛نينكاسلا



 ركل اَمَق قا ( لّوألا يأ (خيبوتو ريرفت ءايبتتسا زيف ؟عبتي نأ قحأ | اعدت نأ د ىدتهي

 م ْعِبَتي اَمَو ؟هعابتا قحي ال ام عابتا نم دسافلا ىلا اذه جو تر 0 جاي

 اهيل ميش ّقَكَأ ّنِم ىنْغُي ل ّنَظلآ َّنِإ مهءابآ هيف اودلق ثيح انَظ اَّلِإ مانصألا ةدابع ف
 ُناَءَرقْلا اًَذَه َناك اَمَو .هيلع مهيزاجيف 2 ١ َنوُلَعفَي اَمِب ٌمِلَع هللا نإ ع
 نم ِهّيَدَي َنْيَب ىلا َقيِدَصَت لزنأ نكد هريغ يأ ِهّللآ سوُد نِم ءارتفا يأ ئَرتفُي ن
 نِم ِهيِف كش َبَيَر اَل اهريغو ماكحألا نم هللا هبتك ام نييبت بّتكْلا َليِصْفَتَو بتكلا

 2 2 وا

 دوش قم 2و ل ... ةفولتلا ' لونا فيو  قيدصت"ب قلعتم /2) َنيِاَعلا بر

 نإف «ةعبسلا ةءارقلا ىلع ريسفت "يدتهي يأ" :هلوقف ؛يلعو ةزمحل "ىري" ك فيفختلابو ؛كرحتملا مكح يف مغدملا -
 ىععملاو «دربملا هركنأ نإو يرشخمزلاو ءارفلاو يئاسكلا هلاق امك «ىرتشا نعي ىرش ك ىدتها نعم ءاج اضيأ ىده

 (نيلامكلا ريسفتإ .هللا ةيدهي نأ الإ هريغ يدق ال كنأ

 ؛هايإ ريغلا ءادهإ لاح يف الإ لاوحألا نم لاح يف يدتهي ال :ئيعملاو ءلاوحألا معأ نم ءانثتسا :ىدهي نأ الإ

 اذهو ؛لقنتو لمحت نأ الإ رخآل ناكم نم لقتنت ال :ئعملاف .رخآل ناكم نم لقنت افوك مانصألا ةياده نععمو
 قلخلاف «هريغ يف الو هسفن يف ال ىدحلا قلخي ال "يدهي ال" ىئععمف ريزعلاو ىسيع لثم امأو «مانصألا يف رهاظ
 (يواصلا ةيشاح) .مهريغ نع الضف ائيش مهسفنأل نوكلع ال ذإ ؛نوزحاع مهلك

 :هلوقو ؛"مكل" ىلع فقولاف ةلقتسم ةلمح اذهف «ةلاحلا هذه يف مكل تبث ءيش يأف يأ ربخو أدتبم :خلإ مكل امف

 راكنإلا انهه ماهفتسالا نععمو ءربخو أدتبم "وكل امف" :"نيمسلا" فو «ةلقتسم قرخأ ةلمج "نومكحت فيك"

 ؟اهريغ اودهي نأ نكمي فيكف ؛مهسفنأ ةياده نع نيزجاعلا ءالؤه ذاختا يف مكل تبث ءيش يأ يأ ,ءبجعتلاو

 (نيلامحلا ريسفت) .ءاكرشو ادادنأ هلل نولعحجتو لطابلاب نومكحت فيك يأ رخآ ماهفتسا "نومكحت فيك" :هلوقو
 .اقلطم سايقلاو دحاولا ربخب دحجي نمل ةيآلاب كسمتلا حصي الف ءاقلطم ال لوصألاو دئاقعلا نم يأ :خ! بولطملا اميف

 دنع نم سيل هنأ معزو نآرقلاب بذك نم ىلع درلا مالكلا اذه نم دوصقملا :نآرقلا اذه ناك امو (نيلامكلا ريسفت)

 ىلع مالكلا نسح نأل كلذو ؛نيملاعلا تزجعأ ةنسحلا هبيكارت نأل ؛لعتفيو قلتخي نأ نآرقلا اذه يغبني ال :ئيععملاو هللا

 تاقبط ىلعأ يف هنوكل ؛اعيمج قئالخلا زجعأ كلذلف «نيملاعلا بر نم ملعأ دحأ الو هعالطإو ملكتملا ةعس بسح
 (نايبلا حور) .ةيهلإلا بتكلا نم همدقت امل اقدصم :خ! يذلا قيدصت نكلو (يواصلا ةيشاح) .ةغالبلا

 (يواصلا ةيشاح) .قلعتملاو قلعتملا نيب اضرتعم "هيف بير ال" :هلوق نوكيو يأ :" قيدصت"ب قلعتم
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 نسنويةروس ااا رشع يداحلا

 دمحم هقلتخا ُدنَدكق َنوُلوَقَي أ لب ْمَأ ."وه" ريدقتب "ليصفت"و "قيدصت" عفرب ئرقو

 نويبرع مكنإف «ءارتفالا هجو ىلع ةغالبلاو ةحاصفلا يف ءِلْثِم ٍةَروُسِب أوُتأَف لق

 نقص منك نإ هريغ يأ هللا نود نِّم مُثْعْطَتْسأ نم هيلع ةناعالل أوُعْداَو يلثم ءاحصف

 وملعب أوُطيِححْرَل امي أوُبَّذَك َّلَب :ىلاعت لاق .كلذ ىلع اوردقي ملف .ءارتفا هنأ يف مج

 بيذكتلا َكِل'َذك ديعولا نم هيف ام ةبقاع ُهليِوأَت حم 1 هل اَّمَلَو .ةقاراالتا هلو نآرقلا يأ

 بيذكتب مهي تريملظلا ةّبقنع تراك فيك ٌزكنَأَف مهلسر  مهلَبَق ني نيل بَّدك
 :ءالؤم قليل كلذكف «كالحلا نم مهرمأ رحخآ يأ «لسرلا

 ابصن هيلع فطع "باتكلا ليصفت"و .خلإ قيدصت وه نكلو يأ ءأدتبملا ريدقت ىلع :"قيدصت" عفرب ئرقو
 اذه يأ «هداعبتساو 27 راكنإل ةزمهملاو يلاقتنالا بارضإلل "لب" :نولوقيأ لب (دوعسلا يبأ ريسفت) .اعفرو
 ةردقم ةعطقنم "مأ" نأ ىلإ راشأ "نولوقيأ لب مأ" :هلوق '" يحركلا فو «ةعانشلاو دعبلا ةياغ ف مهنم لوقلا

 نم «رخآ لوق راكنإ يف ذخأو لوألا مالكلا نع لاقتنا وهف اذه ىلعو «هعابتأو هيوبيس دنع ةزمهلاو «"لب'"ب
 .ةجحلا مازلإل ال ريرقتلل نوكت نأ يرشخعزلا:زوجو ."لمدلا"
 .ملإ اوتأف نولوقت امكرمألا ناك نإ يأ «ةدسافلا مهتلاقم نالطبل اراهظإو مهل اتيكبت لق يأ :خلإ اوتأف لق

 هللا قلخت رئاس نم وأ تامهملا يف مكل ةدمم اهنأ نومعزت ىلا مكتحلا نم يأ :متعطتسا نم (لمجلا ةيشاح)

 نم متعطتسا نمب ىلاعت هاوس اوعدا يأ ءانثتسالا تادأ ىرخب راج "نود" "اوعدا"ب قلعتم ' 'هللا نود نم" :هلوقو

 ةطاحإلا لبق مالكلا بيذكت نإف ؛همهف لبق نآرقلا بيذكت ىلإ اوعراس يأ :اوبذك لب (لمجلا ةيشاح) .هقلخ

 (نايبلا حور) .ةلهو لوأ يف هيلإ ةعراسم هيناعمت

 ؛ةبقاع وهو هلولدم عوقو :ئيعملا اذه ىلع ليوأتلاو .بذك مأ قدص هنأ مهل نيبتي ىح بويغلاب رابخإلاو :هليوأت

 ركفتلاو هيناعم يف ربدتلا لبق ةهيدبلا ىلع اوبذك مهأ اهانعم :ليقو ؛«فاشكتاو هنييبت نع زاحم هنايتإو هيلإ لوؤي امو

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلع فوقولاو هتفرعم هنايتإو «ةيلقعلاو ةيعضولا مالكلا ناعم اذه ىلع ليوأتلاو .اهيف
 اديلقتو ادانع اهربدت لبقو مهتازجعم يف رظنلا لبق مهلسر اوبذك ةيضاملا ممألا رافك نعي :مهلبق نم نيذلا

 هتبقاع يأ بويغلاب رابخألا نم هيف ام ليوأت دعب مهتأي لو يأ "هليوأت مهتأي الو" نيعم نوكي نأ زوجيو «ءابآلل
 نم هيف ام ةهج نمو همظن زاجعإ ةهج نم نيتهج نم زجعم باتك هنأ يعي ءقدص مأ بذك وهأ مهل نيبتي يح
 (كرادملا ريسفت) .زاجعإلا دح هغولبو همظن يف اورظني نأ لبق هب بيذكتلا ىلإ اوعرستف ؛بويغلاب رابخألا



 سنوي ةروس " ربثاع يذاخا

 ادبأ هب 1 00000 هته قللذ هللا ملعل مهب نول نم ةكم لهأ يأ مهم

 كيو مالا تيل ا ياقلب اللا َنَرَو

 ١ واط وأ كاكاقع

 يف مم موه معيد رتل تأرق اذ نويت م م | وأ نأ قلا تأ اذإ َكلْيَلإ .ةفيسلا
 نم مُكَبِمَو ؟نوربدتي | 2 ترولقعُي ال ممصلا عم أون قو مهيلع ىلتي ان عافتنالا مدع

 دا ا“ .-رورصتي هل اوثاك ولو ديلا يع كمأنأ كللإ كمي
 5 ةرهاظلا مهراصبأب

 ا .يولشل ىف ثول شكا ضلال معا مل اا
)0 0 

 مفأك يأ نأك جهّرْشحت َمْوَيَو م9 َنوُمللَظَي سفن نس اَملآ ّنكلَو اعيش سانلا مِلْظَي ال َهّلل
 را يل دقت موسم رو 5

 301101000010000 ايندلا ف اقبلي رمل
 كاحضلا هلاق

 ةيلختو مهنم ضارعإلا ماهإ نم هيف امل (84 :ءاسنلا) 4(ْمُهوُمدَحَو ثْيَح ْمُهولُتقاَوإف :ىلاعت هلوق نعي :فيسلا ةيآب
 هللا ربخأ :ىهنمو (نيلامكلا ريسفت) .خسنلا ىلإ ةجاح الف رخآلا لمعب لك ةذخاؤم مدعب رسف ولو «مهليبس

 قيرف نيبذكملا ةكم رافك نم يأ "كيلإ نوعمتسي نم مهنمو" :لاقف هريغل هب ناميإلل قيفوتلا نأ هناحبس
 قحلا هقفت الف مهبيولق ىلع متخلا دوجول ؛مهناعإ يف عمطت الف ؛مهيولقب اونعذي ملو مهاذآب كتءارق ىلإ نوغصي

 ولو مصلا عمست نأ ردقت ال كنإف مهفاميإ مدع ىلع نزحت ال :هل لوقي هللا نأك تي هل ةيلست اذه فو «هوغتبي الو
 هذه "عافتنالا مدع يف" :هلوقو ءمصلاب يأ 'ممي' :هلوقو ءرافكلا :مههبش (يواصلا ةيشاح) .نولقعي ال اوناك
 دوجول نآرقلا عامسب نوعفتني ال رافكلا كلذكف تاوصألاب عفتني ال عمسلا مدعم نأ امكف يأ .هبشلا هجو وه

 (يواصلا ةيشاح) .مهيولق ىلع باجحلا

 يأ مهبولقب نورصبتسي ال يأ "نورصبي ال اوناك ولو" :هلوقو ءكقدص لئالد نياعي :كيلإ رظني نم مهنمو
 رظني نم مهنمو" :هلوق يفاني الكل ؛نيعلاب رصبلا يفن ىلع هلمح حصي الو ؛نوربتعي الو نولمأتي الو نورصبتسي ال
 مدع ىلإ مضنا ولو :نورصبي ال اوناك ولو (هيشاوحو يواضيبلا ريسفت) .مهل رصبلا توبث ىلع لدي هنإف 'كيلإ
 سحي كلذلو ؛ةريصبلا كلذ يف ةدمعلاو «راصبتسالاو رابتعالا وه راصبإلا نم دوصقملا نإف ؛ةريصبلا مدع رصبلا

 باب مهيلع دسنا دقف ىمعلاو قمحلا مهيف ا يل اا

 (لمجلا ةيشاح) .رصبلا نودقاف مهي هبشملاو ؛ةريصبلا نودقاف مه ذإ :وظعأ مه لب (دوعسلا يب أ ريسفت) .ىدهلا



 َنوُفراَعَعَي ريمضلا نم لاح هيبشتلا ةلمجو ءاوأر ام لوهران ةَعاَس الإ روبقلا وأ
 ةلمحلاو «لاوهألا ةّدشل ؛فراعتلا عطقني مث .ارثغب اذإ اضن مهضعب فرعي َحْحَتَيَب

 أوُناك اَمَو ثعبلاب هللا ٍءاقلب اندم نينا ربح دك فرظلا قلعتم وأ ةردقم لاح
 لاس ع هع لق ع

 . . ىِذَلآَض ْعَب َكَكَيرت ة ةدئازلا "ام" 5 ةيطرشلا "نإ" نون ماعدإ هيف اّمِإَو إو عي 9 نيدتهم

 يأ «لوعفملا ريمض نم :ريمضلا نم - (نيلامك) .ىلوأ لوألا :ليقو ؛سابع نبا نع لقن امك :روبقلا وأ
 ملاع قيضم نم جورخلا ىلإ ةيالا ريشن : "ةيمجنلا تاليوأتلا" يف لاق .ةعاس الإ ثبلي مل نمر نيهبشم مهرشحي

 هانت الو داسف الب نوكلا ملاع وه يذلا حاورألا ملاع عستم ىلإ يهانتلاو ؛داسفلاو نوكلا ملاع وه يذلا ماسحألا

 رشحلا نأ ملعا مث ؛ةظحل نم لقأ لب راف نم ةعاسك ىرت ةيقابلا ةرخآلا ىلإ ةبسنلاب ةينافلا ايندلا رمع ةدم نإف
 وه :صاخلا رشحلاو ءروشنلا موي رشحملا ىلإ روبقلا نم داسجألا جورخ وه ماعلاف ءصخأو اصاخو اماع نوكي
 مهنأل ؛ةيناحورلا ملاع ىلإ مهتايح لاح يف كولسلاو ربصلاب ةيويندلا مهماسجأ روبق نم ةيورخألا مهحاورأ جورخ
 نم جورخلا وه :صخألا رشحلاو «ةيناويحلا ةروصلا نع توملاب اوتومي نأ لبق ةيناسفنلا تافص نع ةدارإلاب اوتام
 .(85:عرم) اذْفَو نَمْحَّيلا ىَلِإ َنيِقَّتُحْلا ُرّْشْحَن َمْوَيإ» :ىلاعت لاق امك ةيئابرلا ةيوه ىلإ ةيناحورلا ةينانألا روبق
 (كرادملا ريسفت) .مهنيب نوفراعتي مه :ريدقت ىلع فنأتسم وأ لاح دعب لاح :نوفراعتي (نايبلا حور)
 نم فرعي ناسنإلا نأ رابخألا ضعب يف امك يأ "لاوهألا ةدشل" :هلوق .اميمح ميمح لأسي ال كلذلف :عطقني مث

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيشحخو ةبيه هملكي الو ةمايقلا موي هبحي

 نيردقم مفوك لاح يأ :"لمجلا" يفو ."نايبلا ف يف اذه .نوكي رشحلا دعب فراعتلا نأل :ةردقم لاح

 ثعبلاب رسف هنأ عم فقوملا يف مهعامتجا رشحلاب ديرأ ول الإ حصي ال اذهو «لعفلاب نوفراعتم مهنأ ال ءفراعتلا

 لب ريدقتلا حصيف فقوملا يف عامتجالا همالك يف ثعبلاب داري نأ امأف ؛لعفلاب نوفراعتي ذئنيحو اوثعب اذإ" :هلوقب

 عم ىقبي ال فراعتلا نأل ؛"اوثبلي مل" :هلوقل نايب وأ .مهرشحي موي نوفراعتي يأ :فرظلا قلعتم .لعفلاب نوكي
 (نيلامكلا ريسفت) .ًأدتبملا ريدقتب ةفنأتسم وأ ءاركاش بلقنيو دهعلا لوط
 ءناهجولا زاح "نيذلا رسحخ دق" :هلوق قو «هنم بيجعتو مهفارسخ ىلع هللا نم ةداهش :نيذلا رسخخ دق

 يف نوكت نأ :يناثلاو ,قيقحتلا فرحب ىتأ كلذلو ءنورساخ هئاقلب نيبذكملا نأ ىلاعت ربخأ «ةفنأتسم اهنأ :امهدحأ

 هنأ :امهدحأ ,ناهجو ردقملا لوقلا اذه يف كل مث ءاوبذك نيذلا رسح دق :نيلئاق يأ لوق رامضإب بصن لحم

 (لمجلا ةيشاح) ."نوفراعتي" لعاف نم لاح هنأ :يناثلاو ءكلذ نيلئاق مهرشحن يأ "ههرشحن" لوعفم نم لاح

 :ةمايقلا موي ىلإ مهرخون وأ كتايح يف مهتبوقع كنيرن امإف نزحت ال :لوقي هللا نأك هي هل ةيلست اذه :كنيرن

 (يواصلا ةيشاح) .مهيف انل رمألا نإف ؛قضت الو ربصاف «لاح لك ىلع انباذع نم نوتلفي ال مهف



 سنوي ةروس 2 رشع يداحلا

 3 و كاذف يأ :فوذحم ظرشلا باوجو «كتايح يف باذعلا نم هب هدي

 مهبيذكت نم ولفي ام ىلَع علطُم ديه هَّآ مَن مع رم اًبيَلِإف مهبيذعت لبق

 هديل ة قلوس َءاَج اًذِإف اي ممألا نم ٍةّمَأ َلُكِلَو .تااذعلا كيشأ مهيذعيف مهرفكو

 ل َدَمَو هقّدص نمو لوسرلا ىجنيو نوبذعيف لدعلاب ٍِطْسقْلاِب مُهئَيَب ىِضَق هوبذكف

 ُدَعَوْلا اذنه ىَتَم َنوُلوقَيَو .ءالؤه لعفي كلذكف مرح ريغب مهبيذعتب 20 َنوُمَلَظَي

 لإ هبلجأ اعف اَلَو هعفدأ اَريَص ىييفَتِل كِلمُأ آل لق .؟هيف 229 َنيِقددَص رك نإ باذعلل
 ةدم لج وكأ لكن ؟باذعلا .لولس مكلا قلما ىيكف هيلع قردقي نأ لآ ةآطات
 511 دم همم سم سمسم م١ نو سو الق قلع 11ج اًذإب ميك لخط ةبولعم

ٍ- - 

 كنيرن امإو :ريدقتلاو ءفوذحم "كنيرن" باوحو ؛"كنيفوتن" باوج "مههعجرم انيلإف" :هلوق نأ ملعاو :كاذف

 (ريبكلا ريسفتلا) .ةرخخآلا قف هارتس كنإاف دنعوملا كلذ ت كنيرن نأ لبق كنيفوتت وأ كاذف ايندلا يف مهدعغن يذلا ضعب

 ةمأ لمهأ ام ىلاعت هللاو ءالوسر مهيلإ هللا ثعب دق مدقت نمم ةعامج لك نأ ىلع لدت ةيآلا هذه :لوصر ةمآ لكلو

 اذه حصي فيك :ليق نإف .(؟ 4:رطاف) 4ُديِذَن اًهيف الح الإ ِةَّمَأ نم ْنِإَوإ» :ىلاعت هلوقب اذه دكأتيو ءطق ممألا نم
 مدقت نأل ؛موقلا عم ارضاح لوسرلا نوكي نأ بحوي ال هانركذ يذلا ليلدلا انلق ؟ةرتفلا لاوحأ نم ملعي ام عم

 لمحتو «دبألا رخآ ىلإ انيلإ اثوعبم هنوك نم انلوسر مدقت عنمي ال امك مهيلإ الوسر هنوك نم عنمي ال لوسرلا

 .هيف طيلختلا تابجوم عوقوو ءايبنألا ةوعد» فعض ىلع ةرتفلا
 ةميركلا ةيآلا قاسم :تلق وهو رخآ باوجب باجأو «يفنح ليعامسإ خيشلا هلطبأ نكل ؛"ريبكلا" يف روكذم اذه

 برعلا نأل ؛ةرتفلا لهأ بقعي ملو ءلسرلا نم لوسر ناسل ىلع الوأ اورذنأ دق كالهلا ا ىضق ةمأ لك نأ ىلع

 مهبيذكتل هريغو ردبب مههاقعأ بذعف «مالسلاو ةالصلا امهيلع هللا لوسر ريغ ليعامسإ دعب لوسر مهيلإ لسري مل
 ةلاسر تهتنا دقو ١( 5:ءارسإلا) 4ًالوُسَر َتَعِبَن ىَّنَح َنيبَّذَعُم اَنُك اًمَوإ» :ىلاعت هلوق هيلع لد امك تو هللا لوسر
 ."نويعلا ناسنالا"ق امك 86 انيبن صقاضتح نم توملا دعب ةلاسرلا توبثانأل ؛لسرلا ةقينك هقوع ليغاتاإ
 :لتاقمو دهاجم لاقو «باقع الو باوث ال لوسرلا ءيحب لبق معي باذعلاب اوكلهأو ايندلا يف اوبذع :مهنيب ىضق

 ةجح ريغب نوذحاؤي الو :نوملظي ال .طسقلاب مهنيبو هنيب ىضق ةمايقلا موي مهيلإ لسرأ يذلا مهوسر ءاج اذإف
 .ءيشلا ىلع ردقأ ال :كلمأ (م) .مهتائيس ىلع دازي الو مهانسح نم صقني الو



 سنوي ةروس ؛١ > رشع يداحلا

 كدت نإ قوربخ تقرر درك .هيلع نومدقتي 2 < وه شحم و ٌةَعاَس هنع نورخخأتي

 ©) َنوُمرَجُمْلا باذعلا يأُهْنِم ُلِجْمَتْسَي ءيش يأ اَذاّم اًراَيْوُأ اليل اَكَيَب هللا يأ هُباَذَع
 :طرشلا باوج ماهفتسالا ةلمجو ءرمضملا عضوم رهاظلا عضو هيف ؟نوكرشلمل
 اذإ مث 0 هولجعتسا ام مظعأ ام يأ لي ليرقلا هب هارئار قيس اذام كتيتأ اذإ :كلوقك

 ريخاتلا راكنال ةرجهلاو :هلورت .ذمع باذعلا وأ هللا يأ" مب متنَماَ مكي لح َّعَقَو اَم

 ةلمحلا ىلع فوطعم وأ فانيتسا "نومدقتسي ال" :هلوق نإ :ليقو «لعفتلا يعم. لاعفتسالا نيعي :هنع نورخأتي

 ةدئافلا نأب در دقو «هيفن يف ةدئاف الف ةدملا ءيحب دعب مدقتلا روصتي ال هنأ هيلع دري يح ءازجلا ىلع ال ةيطرشلا

 (مدقتلا ةبترم ىلإ ةلاحتسالا يف غلب هنأب رعشأ القع ليحتسملا كلس يف همظن امل هنأل ؛ريخأتلا ءافتنا يف ةغلابملا هيف

 (نيلامكلا ريسفت) .ءيحملا براق اذإ ءاج اذإ :ليقو

 ىدعتت اأو "ينربخأ" نعم "تيأرأ" نمضت برعلا نأ كانه انررقو ءليصفتلاب هديعن الف هيف مالكلا مدقت :متيأرأ

 لوقك ءربخو ا طيار اب عساي ةلاص نايبطسل لج فرات طبرتلا نافلا كيمفلا الي نوت ىلإ كلا

 ريدقتب هنأل ؛ليللا نم ةرابع "اتايب" راص امنإ :اليل .عنص ام ديز نع ينربخأ ئعملاو ءعنص ام اديز تيأرأ :برعلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ليللا وهو تايب تقو يأ فاضملا

 .ةرورضلا يف الإ ءافلا نم هيف دب ال اماهفتسا ناك اذإ طرشلا باوح نإف ؛ءافلا ريدقت ىلع :طرشلا باوج

 ؛هئيحب دعب هلاجعتسا نكمي ال يأ «هنم نولجعتست ءيش يأ ىلاعت هباذع مكاتأ نإ نوربخأ :ىععملاو (نايبلا حور)

 "هولجعتسا ام مظعأ ام يأ" :هلوقو عاوتاسالا يأ "هب دارملاو" :هلوقو :هلاجعتسا ليحتسي هنايتإ دعب ءيشلا ذإ
 ,ةيآلا يف راهظإلا ىعار هنأكو «هنع دعابتلا يغبني لب هلاجعتسا قيلي الف عيظف ميظع هولجعتسا يذلا عونلا يأ

 (لمجلا ةيشاح) .هومتلجعتسا ام لوقي ناكف الإو
 باوج نأل ؛حصي ال هنأب نايح وبأ هبقعتو «يرشخمزلا هلاق اذك "متيأرأ" ب قلعتي ةيطرشلا ةلمجلا مث :طرشلا باوج

 مالك نم سيل هركذ يذلا لاثملاو ءوه لحجر يأف نالف انراز اذإ :لوقت ؛ءافلا نم هيف دب الف اماهفتسا ناك اذإ طرشلا

 افوذحم طرشلا باوج نوكي نأ اضيأ يرشخثزلا زوجو ءءازج عضوم ةيطرشلا ةلمدلا عقي نأ نكمي ال اضيأو «برعلا
 (نيلامكلا ريسفت) .نومرجملا هنم لجعتسي اذام ينوربخأ :نيعملاو ؛"متيأرأ"ب قلعتم ماهفتسالا ةلمجو ءاومدنل يأ
 لق يأ باذعلا عوقو دعبأ :هانعم نوكيف ؛ةديزم "ام"و ريخأتلا راكنإل "مث" ىلع ماهفتسالا فرح لوخد : مث

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .نامبإلا مكعفني ال نيح هب متنمآ ةقيقح مكب لحو باذعلا عقو ام دعبأ :مهل

 نأل ؛قيلي الو حصي الو ريخأتلا اذه يغبني ال يأ ؛باذعلا عوقو نيح ىلإ ناميإلا ريخأت راكنإل :ريخأتلا راكنإل
 .لوبقم ريغو عفان ريغ ةلاحلا هذه يف ناميإلا



 سنوي ةروس 5 رشع يداحلا

 4 ؟ءازهتسا 4ك َنوُلِجَعَتْسَم -هب متنك َدَقَ نونمؤت َنيَعلاَ :مكل لاقيو مكنم لبقي الف

 مب ءارح هل َنْوُرَع امله هيف :نودلخت يذلا يأ دكت اَذَع اوُقوُذ اوُمَلَظ َنِذَلِل لِ

 باليلا نه دي اقدر اه نأ هو ؤل كانوربحتسي اًتوعدتَشَيَو 2 2 نوبسكَت منك

 ِدَلَو .باذعلا نيتئافب < 20 َتريِزِجَعُمِب تن رت آي 3 ّقَكل دمنإ ووو معن نإ هلق ؟قعبلاو

 ا 11 و لاومألا نم ًاعيمج ضوألا ىف ام ترفك َتَمَّلَظ سفك لكل نأ

- 
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 ام يف لمعي ال ماهفتسالا لبق ام نأل ؛رهاظلا "متنمآ"ب ال رمضمب بوصنم "نآلا" :هلوق نأ ىلإ ريشي] :نونمؤت

 ."نوئمؤت" وهو فوذحم "نآلا" :هلوقل بصانلا نأ ىلإ هب راشأ [(نيلامكلا ريسفت) .مالكلا ردص هل نأل ؛هدعب

 :هلوق ردقملا لعفلا ىلع لادلا نآلا متنمآ اذإ يأ "وكل لاقي" وهو لوقلا رامضإ ىلع هلومعمو ردقملا لعفلا نأو
 مزاللا دملا عم افلأ ةيناثلا ةزمهلا لادبإب "نآلا" :"نايبلا حور" ةرابعو ."لمجلا" نم اذه ."متنمآ عقو ام اذإ"

 ماهفتسالا لبق ام نأل ؛روكذملا نود ردقملا "متنمآ" ب بوصنم وهو ةيماهفتسا ىلوألا نوكت نأ ىلع نآلا هلصأو

 لفات ددعت ملل ليق يأ «نقلملا كولا عيد لاو روح لايق هعيس نم فادتتسلا رخو. «نيكتتلا# دمي اميف لمعي ال
 .ريخأتلل اراكنإ هب متنمآ نآلآ باذعلا عوقو دعب

 .(ريبكلا ريسفتلا) نولجعتست هب متنك دقو نآلا :ليق ريدقتلاو ."نآلا" لبق رمضملا لعفلا ىلع فطع :+خلإ ليق مث

 "معن" ئيعمج باجيإلا فورح نم ءايلا نوكسو ةزمهلا رسكب "يإ" :يبرو يإ ."مكل لاقي" :هلبق حراشلا ردقو
 'يواضيبلا" يف اذك "هللاو يإ" :لاقيف قيدصتلا يف هواوب لصوت كلذلو ؛مسقلا مزاول نم وهو

 ةيآلا يفو «ةلاحم ال مكب قحال وهف برهلاب باذعلا مكتوفي ىح مكبيذعت دارأ نيح مكبر :نيزجعمب متنأ امو

 ةلزنمب مهدنع ةيورخألا رومألا سيل ةينوكلا تاقلعتلا بجحب مهرئاصب باجتحال ةلفغلا لهأ نأ ىلإ ةراشإ

 نيع دهاشت امك اهلاوهأو ةرخآلا بلقلا نيعب نودهاشي ىلاعت هللا رونب مهرونتلف ةظقيلا لهأ امأو ءسوسحمل
 ام دهاشف «رانلاو ةنحلا ىلع جارعملا ةليل ربع دق اخ يبنلا لب سوسحملا ةلزنمب مهدنع يهف ءاهلاوحأو ايندلا بلاقلا

 (نايبلا حور) .ةيقحلاب دوعوملا ىلع مكح اذلو ؛ءايشألا قئاقح فشكو سأرلا نيعب دهاش

 (نيلامكلا ريسفت) .ةلاحم ال مكب قحال هنأ ىعملاو «هتاف دقف ءيش نع زجع نم نأل :باذعلا نيتئافب
 عانتمال ؛باذعلا نم سفن لك ءادتقفا عنتما :ئيععملاو ءاهيف ريثكلا وه ام ىلع ةيعانتما انه "ول" :لكل نأ

 (لمجلا ةيشاح) .لاومألا نم ضرألا يف ام عيمج وهو ءهب ىدفت امل اهكلم



 سنوي ةروس لا رشع يداحلا

 أَوأَر امل ناميإلا كرت ىلع َةَماَدَتلَآ أوُرَسأَو ةمايقلا موي باذعلا نتي قو ٍتتَدَتفآل

 يطق رييغتلا ةفاخع يب عيل ءافعضلا نع مهؤاسؤر اهافخأ 5 َباَدَعْلا

 يف ام هلي َّنِإ آلآ .ائيش 2) َنوُمَلَظُي ال َمهَو لدعلاب ٍطَسقْلاِب قئالخلا نيب مهيب
 95 كنا دع 5 ماو د. توقف
 سانلا ماس تباثٌّقَح ءازجلاو ثعبلاب هلآ َدَعَو نإ آل ضألاو ِتونَمَصلا

 مكيزاجيف ةرخآلا يف 2) َتروُعَجَرَت ِهِيَلِإَو تيِمُيَو - حت وه .كلذ م9 َنوُمَلَعَي ال

 ام هيف بانك نصت ني ةطجوت مُكَنَءاَج ٌدَق ةكم لهأ يأ ُنماَتلَ 37 وكلا سعأب

 ةدسافلا دئاقعلا نم روُدّصلا ىف امل ءاود ٌ؛آَفِشَو نآرقلا وهو راكي اهو مكل

 هب (2) َنينِمْؤُملل ةَمحَرَو لالضلا نم ىَدُهَو و كوكشلاو

 هتيدف" :لوقت ارصاق ناك دعتمل اعواطم ناك اذإف ءارصاق نوكي نأو ايدعتم نوكي نأ زوجي "ىدتفا" :هب تدتفال

 هانلعج نإف ,نيهجولا لمتحي انه لعفلاو ,دحاول ىدعتيف "ىدف" ىئععمي نوكي اعواطم نكي مل نإو ؛"ىدتفاف

 در ليات سفن لك يأت َمْوَب» :ىلاعت هلوقك زاحبا نم وهو ءاهسفن هب تدتفال :هريدقت فوذحم هلوعفمف ايدعتم

 اهل ةيدف هتلعحمل ضرألا يف ام عيمج ملظلاب تسبلت سفن لكل نأ ولو (نيمسلا ريسفت) .(١١١:لحنلا) كاَهِسْفَن
 ىعم. لمعتسي يأ اومتك يأ اورسأو اونلعأ يأ دادضألا ةلمج نم اذهو :"يدهازلا" يف لاق :اورسأو .باذعلا نم

 نع القان لمحلا ناميلس خيشلا لاقو ؛«"يواضيبلا" يف هلثمو ىفخأ ىيعم. لمعتسيو [يزارلا مامإلا هحجرو] رهظأ
 يف وهو (ا//:ةرقبلا) 4َنوْنِلْعُي اَمَو َنوُرِسُي ام ُمُلْعَيِإ© :ىلاعت هلوقك ةغللا يف روهشم ىفخأ ئيعمب رسأ :"نيمسلا"
 . [ىفخأ ىعمب وأ رهظأ نيعمج رسأ نوكي نأ يأ] نيهجولا لمتحي ةيآلا
 ةمادنلا نوفخي باذعلا اوري نيح ءاسؤرلا نأ ئيعملاو «هتقيقح ىلع ءارسإلاو ءءاسؤرلا ىلإ دئاع ريمضلا :ورسأو

 وه اذه لعلو ؛دادضألا ةيمست نم "اورهظأ" ئعمب "اورسأ" نإ :ليقو هرسفملا هيلع ىشم ام اذهو رييعتلا فوخ

 (يواصلا ةيشاح) .ةيآلا (ه”:رمزلا) وللا ٍبْنَج يف تطيق ام ىَلَع ىَتَرْسَح اَي سفن لوقت ن9 : ىلاعت هللا لاق ءبرقألا

 ام كلمت ول اهفأ ئئمتت ةرفاك سفن لك نأ ركذ امل هنأ اهلبق امل ةيآلا هذه ةبسانمو ءاهدعب امع. ءانتعالل اني ىتؤي هبينت ةادأ :الأ

 (يواصلا ةيشاح) .ضرألاو تاوامسلا يف ام هلل نإف ؛اهكلم مدعل كلذ نكمي ال هنأ انه نيي ؛هب تدتفال ضرألا ف

 لاق كلذلف (دوعسلا يبأ ريسفت) .بيغرتلاو ةلامتسالاب وأ بيهرتلاو رجزلاب ناك ءاوس بقاوعلاب ريكذتلا يه :ةظعوم

 يف بغرم «رزولا نم مكيلع مزليو رجألا نم مكل بحي امل نيبم يأ ءمكيلع امو مكل ام هيف باتك :حراشلا

 .ةئيسلا لاعفألا نع رفنم ةنسحلا لامعألا



 قوي ةؤوس 4 _ رشع يداحلا

 ري ةه وح ةمجحرلاو لضفلا َكل'َذِبف نآرقلا -هِتَمْحَرِبَو : مالسإلا هَل لْضَفِب ل

 كَ راب قوربخأركْيَدَرَأ لق .ءاتلاو ءايلاب ايندلا نم مر َنوُعَمجحاَمَم

 زق ع 2 ودي 0 7 5 9 008 لف#ا خ2 0 تا جا د تعا

 مكل َترِذا هَّللاَع لق ةتيملاو ةبئاسلاو ةريحبلاك الدلَحَو ار ةقق رتاج فزت رك
 .هيلإ كلذ ةبستب نوبذكت مث) تروزتفت هللا ىلع لبرمأ ال ؟معرحتلاو ليلحتلا كلذ يف . َ 2 7 راب ا د ّء . 8

 ةَميقلا َمَوَي هب مهنظ عيش يأ يأ بذحلا هّللآ ىَلَع عي يرث ٍَظ امو

 مهيلع ماعنإلاو مهلاهمإب س َنلآ ىَلَع لْصَف ود هللا رإ ال ؟مهبقاعي ال هنأ نوبسحيأ

 5308 ةثم ولكم او رمأ ِنَأَش ىف دمحم اي ُنوُكَت اَمَو جب َنوُرْكْشَي ال ّجِهَرتكأ ّنكِدَلَو

 مدق مث ءاوحرفيلف كلذبف هتمحربو هللا لضفب اوحرفيل :لصألاو ؛هدعب ام هيلع لد فوذحمب قلعتم :هللا لضفب لق

 تافصلا هذهه فصتا نم نأ نعملاو «ةيببسلا ةدافإل ؛ءافلا تلخد مث ءرصحلا ةدافإل ؛لعفلا ىلع رورحناو راحلا

 فذق نمف ؛قاوتي الو هبر ةمدخ يف هدسجو هحورب زوجيو «هيلع هب هللا معنأ ام ركشيو حرفي نأ هل يغبنيف ةمدقتملا
 يه ةبحما هذهو ءرورسلا دادزيو رونلا كلذ هل متي يك هتمدخ يف همسج ءانفإ هيلع بجاولاف هتبحم رون هبلق يف هللا
 (يواصلا ةيشاح) .ىلاعت هللا ىوس امع ءانفلاو ركسلا امب نأل ؛ايمحلاو بارشلاو ةرمخلاب نوفراعلا اهنع ربعي ىلا
 نبال ةيقوفلا :ءاتلاو (نيلامكلا ريسفت) .روكذملا ليوأتب وأ تاذلاب امهداحتال امإ ؛نينثا ىلإ ريشأ :ةمحرلاو لضفلا

 هنأ ىلع ةيماهفتسا "ام" :هللا لزنأ ام (نيلامكلا ريسفت) ."سانلا اهيأ اي" :هلوقب بطوخ نم باطخلاب بوقعيو رماع

 ف يهو هلزنأ يأ فوذحم دئاعلاو ةلوصوم وأ «هنيبن امك فنصملا مالك يمؤي هيلإو هترادصل مدق "لزتأ" لروعتفنم

 دئاعلاو ءديكوتلل ررك "لق" نأ ىلع "مكل نذأ هللا" ةلمج ناثلاو ؛لوألا هلوعفم يهو "متيأر"ب بصنلا لحم

 (نيلامكلا ريسفت) .هيف مكل نذأ يأ ردقم لوألا ىلع

 يف "ام" نوكيو "متيأرأ"ب ةلصتم ةلمجلا نوكت ال اذه ىلعو ءراكنإلل ةزمهلاف ليلحتلاو ميرحتلا يف مكل نذأي مل :ال

 مكل نذأ هللا نوربخأ :نيعملاو ,ةلصتم امنأ رثكألا هححجر يذلاو ."لب" نعم. ةعطقنم "مأ" نوكيو ؛ةيماهفتسا "لزنأ ام"

 نظاو ةيماهفتسا أدتبم "ام" :نيذلا نظ امو (نيلامكلا ريسفت) .هللا ىلإ كلذ ةبسن ق نوبذكت مأ ميرحتلاو ليلحتلا يف

 ةلمج حراشلا ردقو «نافوذحم نظلا الوعفمو ؛هلعافل فاضم ردصملاو ؛نظلا سفنب بوصنم "موي"و ءاهربخ "نيذلا
 يلومعمل "مهبقاعي ال هنأ" :هلوقو ,"نظلا"لو "ام" ل ريسفت "نوبسحيأ" :هلوقف «"مهبقاعي ال هنأ" :هلوقب امهدسم ةداس

 (لمجلا ةيشاح) .هوجولا نم هجوب هل ةحص الو نابسحلا اذه يغبني ال :ال (نيلامجللا ريسفت) .نظلا



 سنوي ةروس 4. رشع يداحلا

 لإ ِلَمَع َنِم هتمأو را يتلا لَو كيلع هلزنأ ٍناَُف نم 4 هللا وأ نأشلا و يأ

 نع بيغني َتمُي امو لمعلا يأ هيف نوذات ٌنوُضيِقُت ْذِإ ءابقر اًدوهْم ةكْيلَع انك

 كل كَ ني رقص | لَو ءاّمشلا يفآلو ضرألا ف و ةلمت رغصأ ٍةَّرَذ نزو ِلاَقَثم نِم َكَبَر
 وادا هل ا حن وراد يدوم هللا ٌءاَي ارا تيإ آلا .ظرتففقلا سوبا نبع نيل « نيم يمتك ىف الر كَ

 لجأ نم انآرق اولتت امو يأ ةيليلعت لوألا ىلع "نم"و هلل وأ نأشلل "هنم" يف ريمضلا يأ :هللا وأ نأشلا نم يأ
 نم أدتبم انأرق 7 2 2 ةيثادتبا يأ يناثلا ىلعو ا ُِق ا اي يذلا ا 38-0 كب ل وق يذلا نأشلا

 5 50 ةديزم هاج :"نايبلا حور" يفو يشل امههركذ يقل نو نيهحرلا بس ةتفاذعا وأ ةيليلعت امإ ىلوألاو

 يا لوعفم "نآرق"و يفنلا ديكأتل ["نآرقلا نم"

 اه اًيإ» :هلوق يف امك اضيأ ةمألل ماع لوألا باطخلا :ليقو ءمهسأر وه امم هب هصيصخت دعب يأ :هتمأو هبطاخ

 انهه زاحم عفدلا نيعم. ىلا ةضافإلا نأ ديري :هيف نوذخأت (نيلامكلا ريسفت) .(١:قالطلا) ؟َءاَسّنلا ُهتقَلط اذإ يتلا

 (نايبلا حور) .ءابه وأ ةريغص ةلم :ةرذ (نيلامكلا ريسفت) .لوحدلاو لمعلا يف عورشلا يف
 ام كلملا ملاع نأ ملعاو .امهل قلخلا ةدهاشمل ضرألاو ءامسلاب هنع ربعو «تادوجوملا رئاس يف :ءامسلا يف الو

 شرعلا نم ءامسلا قوف امك دهاشي ال ام توكلملا ملاعو ءءامسلا نم رهظ امو هتوح امو ضرألاك قلخلا هدهاشي

 هتاذ ملعك هملعب هللا رثأتسا ام وه ةزعلا ملاعو «رارسألا حلاع وه توربجلا ملاعو ؛كلذ ريغو ةكئالملاو يسركلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .ىدعتي الو يدعتيف رهظ يأ نابأ نم نيب :نيبم (يواصلا ةيشاحإ .هتادارمو هتافصو

 رظنب هتيؤر هللا ةفرعمف ءمهسوفن ةفرعمو هللا ةفرعم يه ةيالولا نإف ءمهسوفن ءادعأو هللا ءابحأ :هللا ءايلوأ نإ

 تملعو ةقفرعملا قح اهتفرع اذإف ءاهفاصوأو اهلاوحأ ءاطغ فشك دنع ةوادعلا رظنب اهتيؤر سفنلا ةفرعمو «ةبحلا
 امك ةمحرلاو ةقفشلا رظنب اهيلإ ترظن امو ءاهديكو اهركم تنمأ ةدياكملاو ةدناعملاب اهتحلاعو كلذ هلل ةودع اهنأ

 ؛هتعاطو هللا ةدابع ىلوتي يذلا وه لعافلا يف ةغلابم ليعف ىلولا :يريشقلا مامإلا لاقو ."ةيمحنلا تاليوأتلا" ف
 يببلا طرش نم نأ امك اظوفحم نوكي نأ يلولا طرش نمو .نايصع اهللختي نأ ريغ نم يلاوتلا ىلع يرحت هتدابعف

 ةماع :نيمسقلا ىلع ةيالولا نأ ملعا .عداخم رورغم وهف ضارتعا هيلع عرشلل ناك ام لكو ءاموصعم نوكي نأ

 «رونلا ىلإ تاَملظلا نم هج رَخُي | وُنَمآ ًبيِذْلا لَو هللا :ىلاعت هللا لاق امك نينمؤملا عيمج نيب ةكرتشم يهو

 قحلا يف دبعلا ءانف نع ةرابع ةيالولاو ءكولسلا لهأ نم هللا ىلإ نيلصاولاب ةصتخم يهو ةصاخو .(؟51:ةرقبلا)
 اهيف طرتشي نكل «ةيمالسإلا ةلملا ريغ يف دجوت اهإف ؛ةينوكلا تاماركلا ةيالولا يف طرتشي الو «هب ءاقبلاو

 - رداقلا دبع خيشلا يف اتعمتحا امك ناعمتجت دق ناتماركلا ناتاهف «ةينابرلا فراعملاو ةيهلإلا مولعلاك ةيبلقلا تاماركلا



 نفاق ةرونم 45 رشع يداحلا

 هع للا نا" لا هل ا ب 9 2 5 5 ا ا ةء /

 اوُناكَو أونَماَ ينلا مه .ةرخآلا يف 72) تونر مه الو ٌمهيلع فَوَح ال

 3 تدرسف اضذلا ةوَيَحَل ف ئَرْشُبْلا ٌمُهَل .هيفو هرمأ لاثتماب هللا م©و تروقكَي

 ةنجا ةرجالا و هل ىَرُت وأ لحرلا اهاري ةحلاصلا ايؤرلاب مكاحلا هححص ثيدح

 ايا 29 ُميِظَعْلآ ُرْوَفْلاَوه روكذملا كلِلَذ هديعاومل فلح ال ِهّللاٍت ماكل َليِدَبَت ال باوثلاو

 اتا

 | هَل ةوقلا ةّرعلا فاانئتسا نإ هريعو "ةةانساربم بلا" :كل م 520 لَو

 .كرصنيو مهيزاجيف ؛لعفلاب 2و ٌمِيِلَعْلا لوقلل ٌعيِمّسلَأ وه

 نود ةيناثلا دجوتف ناقرتفت دقو ؛ةيإلا فراعملاو مولعلا نم امه ام عم «يبرغملا نيده يبأ خيشلاو يناليحلا -

 .ءانفلا لهأ نم لمكلا رثكأ يف امك .ىلوألا

 دقف اهريغو ةليلقلا ةدملا يف ةديعبلا ةفاسملا عطقو ءءاوهملا يف ناريطلاو «ءاملا ىلع يشملاك ةينوكلا تاماركلا امأو

 ةيالولا لامكل ةياش الو «نوملعي ال ثيح نم نالذخلاب قحلا مهجردتسا نيذلا ةفسلفتملاو ةينابهرلا نم تردص

 ضارغألا نم اهريهطتو ةميمذلا قالخألا نع سفنلا ةيكزتو ديحوتلا :قيرطلاو ةيهانتم ريغ ءايلوألا بتارمف
 يف دهتحا دقف ىوحلا عبتا نمو «ءايلوألا ةرمزب هسفن قاحلإ يف ىعس دقف قحلا قيرط يف دهاج نمف «ةئيندلا
 هيأرب لمع نمف «خيشلا ةدارإ يف هتدارإ يفي نم ديرملا نإف ؛ءانفلا لحأل ةدارإلا كولسلاو .ءادعألا ةقرفتب قاحلإلا

 ال مهنكل مهيرتعي هنأ ال ءكلذ بجوي ام مهيرتعي ال :خلإ مهيلع فوخ ال (نايبلا حور) .ديرم, سيل وهف ارمأ
 ءافتنا نايب ال امهئافتنا ماوذ نايب دارملاو ؛رورسلاو طاشنلا ىلع نورقتسي مهفأ دارملا لب «نونرحي الو نوفاخي

 عراضملا سفن ىلع لحد نإ يفنلا نأ نم ارارم رم امل ؛اعراضم ةيناثلا ةلمجلا ٍق ربخلا نوك مهوي امك اهماود
 (لمحللا ةيشاح) .ماقملا بسحب ماودلاو رارمتسالا ديفي

 ةعقاو ةفنأتسم ةلمجلا هذهو .فوذحم أدتبمل ربح لوصوملا مسا نأ ىلإ ةراشإ "مه" رسفملا ردق :اونمآ نيذلا مه

 نأ :نيعملاو ؛ءىوقتلاو نامبإلاب اوفصتا نيذلا مهنأب باجأف هللا ءايلوأ تافص ام :هريدقت ءردقم لاؤس باوحج يف

 لاثتما يهو ىوقتلاو ةيعطقلا ةلالدلا ىلع ىئبملا حيحصلا داقتعالا وهو نامبإلاب اوفصتا نيذلا مه هّللا ءايلوأ

 (يواصلا ةيشاح) .عرشلا قبط ىلع تايهنملا بانتجاو تارومأملا
 ملسم اهاري :هل ىرت وأ (نيلامكلا ريسفت) .هقح يف هسفنب لحرلا اهاري ةراشب هيف ام يهو :ةحلاصلا ايؤرلاب

 فانيتسالا هب دارملا نوكي نأ لمتحيو :؛كلذب بيحأف ؟نرحأ ال يل ام :ليق هنأك :فانيتسا .رحآ ملسم لحأل

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيلعلاب رعشم وهو مالك ءادتبا يأ يوحنلا
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 هن اوكي لبا كَل َلَعَج ىو كلف ف رياك جو توسل ريس كلف
 تالال دوسي ا ل ؛زاحجم هيلإ راسإلا داسنإ اةيبيت تاهت

 ا :مهل ىلاعت لاق لول ذآ هللا تانب كا : معز نمو قياسا

 .: ِ ١ 50595 ىلا يت قسوم ظ اديبعو او

 «سنإلاو نجلا "ضرألا يف نم"بو «ةكئالملا "تاوامسلا يف نم"ب دارملاف لقاعلا ىلع ةعقاو "نم" :خلإ نم هلل نإ
 ىلإ ةراشإ رياغتلا نإ :ةمكحلا يف لاقي وأ ,”"نم"ب ةيآلا هذه يفو "ام"ب ىلوألا ةيآلا يف هريبعت يف ةمكحلا وه اذهو

 اذإف سكعلاب "نم"و اريثك لقاعلا ريغ يف ةلمعتسم "ام" نإف «ىلاعتو هناحبس هل نوكولممو هتضبق يف اعيمج قلخلا نأ

 (يواصلا ةيشاح) .ةقيقح هل نوكولمم ضرألا يف امو تاوامسلا يف ام عيمج ناد
 نيذلا عبتي امو :ريدقتلاو ؛هروهظل فوذحم "نوعدي" لوعفمو "عبتي" لوعفم "ءاكرش"و ةيفان "ام" :خ! نيذلا عبتي اه
 (نايبلا حور) .لاخحم ةيبوبرلا يف ىللاعت هللا ةكرش نأل ؛ءاكرش اهومس نإو ةقيقحلا يف ءاكرش هللا نود نم ةهلآ نوعدي

 :لصألا يف صرخلاو ؛بذكلا الإ ةفص مهل سيل يأ ةفصلا يف فوصوملا رصح نم اذه :نوصرخي الإ مه نإو

 (يواصلا ةيشاح) .رسفملا هدافأ امك بذكلا انه هنم دارملاو «نيمختلاو زرحلا

 ريظن لك نم فذح ثيح كابتحا ةيآلا هذه فو ؛هل كيرش ال دحاو هنأ ىلع ةيعطقلا ةلدألا ةلمج نم اذه :يذلا وه

 .هفصو ركذو ةمكحلا يناثلا نم فذحو ,هتمكح ركذو ملظم وهو ليللا فصو لوألا نم فذحف ءرخآلا يف هتبثأ ام

 (يواصلا ةيشاح) .هيف اوكرحتتو اوغتبتل ؛ارصبم راهنلاو هيف اونكستل ؛املظم ليللا مكل لعج يذلا وه لصألاو
 امنإو «هريغ يفو "لوطملا" يف امك هليل يف ماقو هراهمن يف ماص يأ «مئاق هليلو مئاص هراهف :هلوقك :هيف رصبم هنأل

 راهنلا يعي ببس وه يذلا فرظلاو ليللا نيعي درحبا فرظلا نيب ةقرفت "هيف اورصبتل" :لقي حلو "ارصبم" :لاق

 .هيشاوحو "يواضيبلا" نم «هتيببس ىلع لديل ؛"ارصبم" :لاق راصبإل اببس راهنلا ناك امل يعي
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 لق .خيبوت هايقتسا مك نوُملْتَت ال اًمددْللا لع توولوفتأ هنولوقت يذلا آد ةجح

 .دودعسي ال 2 23 تروحلفي ال هيلإ ةلولا ةبسبةيذكلا هللا ىلع ترووسي نينلا كنا

 ُمُهَقيِذُت مث توملاب َحُهْعِحَْرَم اَيَلِإ مث مهتايح ةّدم هب نوعتمتي اََنَّدلآ ىف ليلق ُمدََم مه

 افك يأ َمِيَلَع دمحم ايٌلَتأَو 629 َنوُرْفكَي أوُئاَك امي توملا دعب َديِدْشلَا َباَذَعْل

 ىءاَقُم كيَلَع قش َربك َناك نإ مْوَشَي ِهِمَوَقِل َلاَق ذِإ هنم لدبيو حوُت ربخ أبت ةكم

 ةكرمأ اوعيحأَف تلَوَت هلأ ىلعف هللا ِتَياَكِب مكايإ يظعو ىريكذَتَو مكيف يبل

 5 8 ع / 2 سا با لق د_ 2 ْ ش 3 , , :كيَلَع جكومأ نكي ال مث "عم" نيعمب واولا َجُكءآَكَرْسَو يب هنولعفت رمأ ىلع اومزعا
 لَو هومتدرأ ام ف اوضما َمَلِإ أَوْضَقَأ ّيُث هب نورهاجو هورهظأ لب اروتسم َهَّمْع

 .مكب ايلابم تسل ينإف ؛نولهمت 73: نوُرِظَت

 حجني ال لوقلا اذه لئاق نأ :ئعملاو ؛ةمعنلا يف ءاقبلاو ةمالسلا لوطب اورتغا نإو نودعسي ال يعي :نودعسي ال

 (نيلامكلا ريسفت) .فوذحم هربح أدتبم هنأ ىلإ ريشي :عاتم مهل .رسخو باح لب هبولطمع زوفي الو هيعس يف

 .ركذاو :ريدقتلا لب "”لتاو" :هلوقل افرظ "ذإ" راصل لصو ول ذإ ؛مزال هيلع فقولاو ءهموق عم هرب يأ :حون أبن
 وأ هبر فاح يأ (47:نمحرلا) 4 ٍناَمنَج هر ماقَُم فاح ْنَمِلَوِإ» :هلوقك هسفن عي :يماقم (كرادملا ريسفت)
 يأ فوذحم هباوج وأ "اوعمجأف" باوجلاو ؛«ضارتعا وأ طرشلا باوج :تلكوت هللا ىلعف (كرادملا ريسفت) .يمايق

 (كرادملا ريسفت) .لوألا وه فنصملا عنص نم نظلاو «متئش ام اولعفاف
 فرح نأ الإ "ىلع" ب ىدعتي وهف ؛هيلع تمزع اذإ رمألا ىلع تعمجأ :لاقي :مزعلا وهو عامجإلا نم :اوعمجأف

 لعافلا نم لوعفم "عم" ىيعمب واولا ,مكءاكرش وأ هوحنو كالهإلا نم :هنولعفت رمأ ىلع .ةيآلا يف فذح رجلا
 (نيلامكلا ريسفت) .عفرلاب نسحلا ةءارق هديؤيو "مكرمأ" وه يذلا لوعفملا نم ال "اوعمجأف" ريمض وهو
 يف ةمغ ال" :ثيدح هنمو ءري ملو سبتلا اذإ "لالهلا انيلع مغ" :مهوق نم وهو هرتس اذإ همغ نم :اروتسم ةمغ

 مكيلع اروتنسم يكالشإ ىلإ مكدصق نكي الو :نعللاو :خلإ اروغسم (نيلامككلا ريسفتإ .اورتست ال يأ "هلا رمأ
 يكالهإ نم مكدنع ىقح وه ام ىلإ اودأ :يلإ اوضقا مث (كرادملا ريسفت) .ئينورهاجت اروهشمو افوشكمل نكلو

 نأ ديري «هعاقيإ نوديرت يذلا رمألا :اوضما (كرادملا ريسفت) .مكنكمأ ام اوعنصا وأ همعيزع لجرلا يضقي امك
 (نيلامكلا ريسفت) .فوذحم "اوضقا" لوعفم
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 لإ يباوث ىرَجأ ام نإ اولوتف هيلع باول رج (تيركتلاساتف يريك ذت نع يوت ن

 كافل ىف هَ نمو هنتيجتف ُهوُبْدَكَف ج9 َنيلْسُْمْلا ترع نوكأ نأ ُثعيوَأَو 7 َكَع

 نافوطلاب اَِسّياَعب اوُبّذك َنيِذلأاََقَرْعأَو ضرألا ٍفَفَِلَخ هعم نم يأَرُهَْلَعَجَو ةنيفسلا
 َنَثَعَب مث .كبذك نمي لعفن كلذكف ؛مهكالهإ نم ع9 َنيِرَّدَْلا ةَبِقَع ناك فيك رظناف

 ِتَتَيَبَلاب مهوُءاَجَف حلاصو دوهو ميهاربإك ٌمهيّوق نإ السر كاع حون يأ ءهِدعَب نِم

 َكِل'َذك مهيلإ لسرلا ثعب لبق يأ ليقوب هب أوبك اَمب أوُئِمْؤُيِل أوناك اَمف تازجععملا
 اهلبق اوناك ذإ

 .كئلوأ بولق ىلع انعبط امك .ناميإلا لبقن الف ١ َنيِدَْعُمْلا بولق ْىلَع مي

 هي جاو هام اًمِجياَعب هموق ءيلَمَو َنْوَعرِف لإ تروُرَهَو ئَسوُم مِهِدْحَب نم امير

 طرشلا باوجف ءرجأ نم مكتلأس ام ينأل ؛َىلع ريض الف مكترمأ ام دعب مكضارعإ ىلع متيقب نإ :متيلوت نإف

 وأ نينامث اوناكو سنإلا نم يأ "هعم نمو" :هلوقو «هبيذكت ىلع اورمتساو اوماد :ةوبذكف (لمجلا ةيشاح) .فوذحم

 اذه يف ءاحنإلا عقو يأ "هانيحن" ب قلعتي نأ :امهدحأ ,ناهجو هيف "كلفلا يف" :هلوقو «ةأرما نيعبرأو الحر نيعبرأ

 يف هعم اورقتسا نيذلاو يأ هتلص هعوقول "هعم" وهو فرظلا هب قلعت يذلا رارقتسالاب قلعتي نأ :ياثلاو «ناكملا

 (لمجلا ةيشاح) .ضرألا يف نيقراغلا نوفلخي يأ ةفيلخ عمج :فئالخ (لمجلا ةيشاح) .كلفلا

 .رمألا لثتمي نمل ةرسملا ليجعتلو بضغلا نع ةقباس ةمحرلا نأ ىلإ ةراشإ ءاحنإلا نع هركذ رخأ امنإ :انقرغأو
 هلثم نع هللا لوسر مهرذنأ نمل ريذحتو مهيلع ىرح امل ميظعت وه :نيرذنملا ةبقاع ناك فيك (نيلامكلا ريسفت)

 موق ماقتسا امو حص امف :اونمؤيل اوناك امف .هموق ىلإ ثعب لوسر لكف :مهموق (كرادملا ريسفت) .مهل ةيلستو
 ام" "اوبذك امب" :هلوقو ؛هيلع مهرارصإ مهنامإ مدعب دارملاف ءاونمؤي نأ تاقوألا نم تقو يف ماوقألا كئلوأ نم

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ممألا اهيلع تعمتجا يلا عئارشلا لوصأ نع ةرابع لريتيوع
 .نيراتخم رهاظلا يف اوناك نإو نامبإلا مهنكمي ال ةقيقحلا يفف هنم عناملا باجحلا دوجول يأ :ناميإلا لبقن الف

 نم صاخلا يف امل ماعلا دعب صاخلا ليبق نم اذهو «:ةصق ىلع ةصق فطع هلبق ام ىلع فطع :انثعب مث (يواصلا ةيشاح)

 لاق ءهل نيعمو ىسومل ريزو نوراه نكل هموقو نوعرف ىلإ لوسر امهنم لكف :ةوراهوو ىسوغ (نيلامختا ريبسقتإ .ةبارغلا
 فاني ال اذهو «(* 5 :صصقلا) 4يِنقَّدَصُي اعذر َيِعَم ُهَلِسْرَأَف اناَسِل ينم ُحَصْفأ وه نوُراَم يخأَو :ىسوم نع ةياكح ىلاعت

 (يواصلا ةيشاحإ) .رفك امهنم دحأ ةلاسر زكنأ نمف هللا دنع نم لوسر امهنم الك نأ
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 انِدنِع نم ْقَحْلآ ْمهَءاَج اّمَلَف ١ دمرت امو ةأوُناَو ا ناميإلا نع 1 عسنلا

 نإ عسل امل قعذإ ةرلوق كا سول لاف يس بر

 انا هيَلَع اَنْدِجَو اع : تي تيشلا اًنَمِحأ أََلاَق رافال نيعضوملا ف يدب

 ,20 َنيِيِمؤَمِب امكل نحمل اَمَو رصم ضرأ ضرأآلا ىف كلملا ةآيرتكلا اَمُكَل َنَوحَتَو 5 يي رق ع كي وع سا ند 007 5 د ' وجع سلا عيون ب ا

 َاَج اّمَلَف .رحسلا ملع يف قئاف م ٍميِلَع رجس ٍلكب ىنوثئا ْنَوَعَرِف َلاَقَو تيتا
 4 نيقلملا هن نورك نأ املي تلت نأ ملم :هل اولاق ام دعب َىَسوُم مُهَل َلاَق ٌةَرَ

 :فارعألا) ١١(
6-3 

 .ًأدتبم ةيماهفتسا ام ىّسوُم َلاَق مهيصعو ماو اقل اَمَلَف مو هع تب اك رد اَماوُقل

 تأتسو ؛مدلاو عدافضلاو لمقلاو دارحلاو نافوطلاو نينسلاو ديلاو اصعلا :ةينامث "فارعألا" يف اهنم مدقت :عستلا

 .عستلا تايآلا قحلاب دارملا :قحلا مهءاج املف (يواصلا ةيشاح) .ةيآلا "مهلاومأ ىلع سمطا انبر" :هلوق يف انه ةعساتلا

 (يواصلا ةيشاح) .مهيصعو ةرحسلا لابح اصعلا عالتباو ةرحسلا ءيحب دعب مهنم تعقو ةلاقملا هذه :خإ اذه نإ

 حلفي الو" :ةثلاثلاو "اذه رحسأ" :ةيناثلاو ,"'مكءاج امل قحلل نولوقتأ" :ىلوألا ءاثالث المج لاق يأ :ىسوم لاق

 نم رمألا لوأ نم مكايإ هئيحب نيح يأ "مكءاج امل' :هلوقو هلجألو هنأش يف يأ "قحلل" :هلوقو ؛,"نورحاسلا
 هيلع هلبق ام ةلالدل فذحف «لوقلا لوقم اذه "رحسل هنإ" :هلوقو ءروكذملا لوقلا يقاني امه اذهو ءربدتو لمأت ريغ

 3ع هتهج نم فنأتسم راكنإ ماهفتسا وهو ربخو أدتبم "اذه رحسأ" :هلوقو «هب هوفتي نأ يغبني ال هنأ ىلإ ةراشإو
 .ليهجت دعب اليهجتو خيبوت رثإ اخيبوتو مهلوقل ابيذكت
 رحسل هنإ قحلل نولوقتأ يأ واولا وه ةطساولاو «نيبطاخملا ريمض نم ةيلاح ةلمج "نورحاسلا حلفي الو" :هلوقو

 نيديؤملا نم يلثم نع هرودص نكمي فيكف ؛هوركم نم وجني الو بولطمع رفظي ال يأ هلعاف حلفي ال هنأ لاحلاو
 (نيلامحلا ريسفت) ؟ميكحلا زيزعلا هللا دنع نم

 .ةصقلا ءادتبا يف عقو لوقلا اذه نإف مدقت ام ىلع ابترم اذه سيل :نوعرف لاقو .اذه رحسأو نولوقتأ :نيعضوملا يف

 (يواصلا ةيشاح) .ابيقعت الو ابيترت يضتقت ال واولا نإف ؛اهبترت ديقب ال ةصقلا ركذ نايب انه دوصقملاف

 ورمع يبأ ةءارق ىلع ةرمهلا دمب "رحسآ" :هلوقو هب متتح ءيش يأ نيعملاو ,"هب متئج" هربخ :أدتبم ةيماهفتسا ام

 ةلوصوم "ام"ف «ةدحاو ةزمحي رحسلا نيقابلا ةءارق يفو ءرحسلا وهو يأ أدتبم ربح وأ ةيماهفتسالا "ام" نم لدب
 (نيلامكلا ريسفت) .رحسلا هب متنح يذلا يأ "رحسلا" هرب أدتبم



 سنوي ةروس ه١ رقع يداخا

 ءأدتبم لوصوم مسا' انها (رابخإ ةدحاو ةزمكب ةءارق قو .لدب رخل بمنح هربحخ

 لنآ رهظيو تلقا - نيم ل ُحلَصُي الهلا نإ هقحميص يأ دهبي هلل
 نِم ةفئاط هيَ 73 د الإ َىسوُمِ َنَماَء اَمف :2) نومرجملا ؛ هرك وْلَو هديعا وم. . ءهِجَملَكِب ّقَحلا

 هنيد نع مهفرصي ٌمُهْبِتْفَي نأ ٌمِهْيَلَمَو َترَوَعَرِف نِمِِفْوَح '_َلَع نوعرف يأ ِهِمَوَق دالوأ
 بقاوحل لوعقم ةلمجلا

 (©9 َنيِفِرَسُمْلا َنِمَل دُهنإَو رصم ضرأ ضْرألا ىف ربكتم ٍلاَعَل وعرف َّنِإ 5595

 نإ ا موق ىَسوُم َلاَقَو .ةيبوبرلا ءاعّداب ٌدحلا نيزواجتملا
 هن تريملظلاِم ْوَقلْل ٌةَنَبِف الَعَجت ال اَنَبَر اككوت هللا لَع ًاوُلاَقَف م: 7 اسم مك

 ازمه يلي زمهلا نمضملا لدبو] .هلوق دح ىلع ةزمهملا هعم تديعأو ةيماهفتسالا "ام" نم لدب رحسلا ظفل نأ يأ :لدب

 "هب متكجو" ءادتبالاب ةعوفرم ةيماهفتسا "ام" نأ ىلع "رحسلا آ1" :ورمع أرقو ؛"يواضيبلا" فو [(لمجلا ةيشاح) خلإ
 .وه رحسلا يأ فوذحم هربخ ادتبم وأ ءرحسلا وهأ :هريدقت فوذحم أدتبم ربح وأ ههنم لدب "رحسلا"و ءاهربح

 مه :ان5# سابع نبا نع ةيطع نع ريرج نبا ىور :نوعرف يأ (كرادملا ريسفت) .هنالطب رهظي يأ :هقحميس
 .هتطشامو ةنزاحخ ةأرماو ءنوعرف نزاحخو «نوعرف لآ نمؤمو ,نوعرف ةأرما مهنم ءاونمآ نوعرف موق نم سانأ

 223ع ىسومل ريمضلا :ليقو ءرمضملا عقوم رهاظلا ةماقإ هيف نوكي نأ الإ هنم فوح ىلع :اذه ىلع بسانملا ناكو

 مهيلإ لسرأ نيذلا دالوأ ناك :دهاجم لاقو ءمفابش نم ةفئاط الإ نوعرف نم افوحخ ؛هوبيجي ملف هموق اعد

 (نيلامكلا ريسفت) .ءانبألا يقبو ءابآلا كله «ليئارسإ ئب نم التاعىسوم

 نمو نوعرف نم نوفاخي مهو اونمآ :هصيخلتو «ىعملا ىلع ركذف موق ةيرذلا نأل ؛ثنؤي ملو «ةيرذلا ألم :مهألمو
 ريمضلا نوكي نأ زوجيو ؛مهسفنأ ىلعو مهيلع نوعرف نم افوحخ مهياقعأ نوعنمي اوناك مهنأل ؛ليئارسإ نب فارشأ
 وأ ةيرذلل وأ ءامظعلا ريمض يف داتعملا وه ام ىلع هعمجو نوعرفل ريمضلاو :"يواضيبلا" فو ؛موقلل "مهألم" يف
 ظح ال ةصلاخ ةملاس هل اهولعجي يأ هلل مهسفنأ اوملسي نأ وهو مالسإلا لكوت يف طرش :خلإ متنك نإ .موقلل

 (كرادملا ريسفت) .طيلختلا عم نوكي ال لكوتلا نأل ؛اهيف ناطيشلل

 مهءاعد باحجأو مهلكوت لبق ىلاعت هللا نأ مرج ال نيصلخم اوناك موقلا نأل ؛كلذ اولاق امنإ :انلكوت هللا ىلع

 ضفري نأ هيلعف هبر ىلع لكوتلل حلصي نأ دارأ نمف ؛هضرأ يف ءافلخ مهلعجو هنوفاخي اوناك ام كلهأو مهاخنو

 (كرادملا ريسفت) .صالخإلا ىلإ طيلختلا



 ِمْوَقْلَا َنِم كَلتَمحَرب اَنجَيَو .انب اونتفيف قحلا ىلع مهنأ اونظيف انيلع مهرهظت ال يأ
 أوُلَعِجآَو اًنوُيِب َرَصِمِب اَمُكِيْوَقِل اذختا اًءوَبَت نأ ِهيِحَأَو ىَسوُم لإ آئيَحْوَأَو (2) َنيِرِفَكْلآ

 نم مهعنم نوعرف ناكو .فوخلا نم اونمأتل ؛هيف قولت ىلع ريفا و

 ىَسوُم تلاقَو .ةنحلاو رمل » تومؤنلا را اهومتأ ةرلصلا اوُقأو : ةالصلا
5 0 

 ا

 دا هاف 208093 222 25912 هرف هيف وع هوو# دعت عفو ا سل

 مهطلس امل قحلا ىلع انك ول نأ مهولق يف عقول انيلع مهتطلس ول كنأل يأ "انب اونتتفيف" :ةخسن فو :انب اونتفيف
 (لمجلا ةيشاح) .مهل ةئتف انيلع مهطلست ريصيف مهرفك ىلع مهرارصإ يف ةيوق ةهبش كلذ ريصيف ءانيلع هللا
 امكموق اءوبت نيعمب ناث لوعفم "اتويب"و لوأ لوعفم اذهف «ةدئاز "امكموقل" يف ماللا نوكت نأ زوجي :امكموقل
 اهنأ :ىئناثلاو «تويبلا نم لاح امنأ :امهدحأ ؛ناهجو ذئنيح اهيفو «ةدئاز ريغ نوكت نأ زوجيو ءمهالرزنأ يأ اتويب

 (نيلامجلا ريسفت) ."اءوبت" لوعفم اهدعب امو
 ,"اءوبت" ريمض نم لاح هنأ :يناثلاو .رهاظلا وهو ,"اءوبت"ب قلعتم هنأ اهدحأ :اهجوأ ءاقبلا وبأ هيف زوج :رصمت

 وأ ةفورعملا رصملا يف العجا قيعملاو ,"امكموقل" نم لاح هنأ :عبارلاو ؛"تويبلا" نم لاح هنأ :ثلالاو
 .ةدابعلاو ئككسلل هيلإ نوعجري اعجرمو امكموقل ةءابم هتويب نم اتويب - "يشاوكلا" يف امك - ةيردنكسإلا

 هلل هجوتلا ناكم ةلبقلاب دارملاو ءىلصم مكنكاسم اولعجا يأ :ةلبق مكتويب اولعجاو (نايبلا حورو لمجلا ةيشاح)

 (يواصلا ةيشاح) .سدقملا تيب :ليقو ؛ةبعكلا يه :ليق مهتلبق يف فلتحاو «ةمولعملا ةوجفلا صوصخ ال
 مهيلع اورهظي الثل ؛ةيفح مهتويب يف اولصي نأ هعم نمو ىسوم هللا رمأف :مهرمأ لوأ يف يأ :خلإ نوعرف ناكو
 (يواصلا ةيشاح) .ةكمع مالسإلا لوأ يف نوملسملا هيلع ناك امك كلذو ؛مهنيد نع مهونتفيو مهوذؤيو

 نم هلبق امو «هناسل ىلع ةراشبلا نأل ؛هدحو لع ىسومل باطخ اذهو «كب اونمآ نيذلا كموق يأ :نيدمؤملا رشبو

 (يواصلا ةيشاح) .كلذ يف مهكارتشال ؛هموقو 7:3 ىسومل باطخ "اوميقأ"و "اولعجاو" :هلوق

 هءاجو دانعلاو رفكلا ىلع اورمتساو مالسإلل اوداقني ملو اوغبو اوغط هموقو نوعرف ىأر امل يأ :ىسوم لاقو
 هللا بضغل ةبحوملا ىصاعملا مظعأ نم وه ذإ ؛معنلا رطب وه ءاعدلا ببس مدقو مهيلع ءاعدلاب هللا نم نذإلا

 (يواصلا ةيشاح) .معنلا بلسو



 سنوي ةروس هم رشع يداحلا

 أوُنِمْؤُي الق قثوتساو اهيلع عبطا ٌرهِبوُلَق ْلَع ْدُدْهَآَو اهخسما ّرهل يلدا لغ ةسبظأ ا
 لاق .هئاعد ىلع 3ع نوراه نُمأو مهيلع اعد .موملا جب مالا بدع اور ٌىَع

 تح نوعرف نمؤي ملو ةراجح مههلاومأ تخسمف اًمُكُنَوَعَد تّبيِحَأ َدَق ىلاعت
 َليِبَس َنآَعَبَتَت لَو باذعلا مهيتأي نأ ىلإ ةوعدلاو ةلاسرلا ىلع اًميِقَتَسأَف قرغلا هكردأ

 . يئاضق لاجعتسا يف 20 َنوُملعَي ل مل

 لاقو ءاقائيهو اهروص لزأ :"مهلاومأ ىلع سمطا" نيعمو وحاب ءيشلا رثأ ةلازإ سمطلا فقيل ىف سقت انبر

 مهثورحو مهلاومأ نأ انغلب :ةداتق لاقو ءاّهائيه نع اهريغو اهخسما :نيرسفملا رثكأ لاقو ءاهكلهأ :دهاحب

 عم لجرلا ناكو ؛ةراجح مهروص تراص :يلفرقلا بعك نب دمحم لاقو ؛ةراجح تراص مهرهاوجو مهعورزو

 نبا لاقو .خسملاب مهسفنأ ىلع عدي ملو مهلاومأ ىلع اعد كتف ىسوم نأل ؛فعض هيف اذهو «نيرححلا راصف هلهأ

 (نزاخلا ريسفت) .اثالثأو افاصنأو احاحص اهتئيهك ةشوقنم ةراجح تراص ريئاندلاو مهاردلا نأ انغلب :ن#ذ سابع

 هللا ءاضق قباس نأ ملع امل كلذب اعد امنإو ؛نامبإلل حرشنت الو نيلت ال ح اهيلع طبرا يأ :مكولق ىلع ددشاو

 امأو هللا دارم نع انامجرت ناكف ءمهيلع ىضقو ردق ام هلل ىسوم ءاعد قفاوف نونمؤي ال مهنأ مهيف هردقو

 (يواصلا ةيشاح) .لخي الف رفكلا ىلع هتومم ةبقاعلا لوهجملا رفاكلا ىلع ءاعدلا

 نإ :لاقي امع باوج وهو ."امكتوعد" :هلوق يف ةينثتلا تحصف نييعادلا دحأ نّمؤملاو يأ :للإ نوراه نمأو

 ةكلع ىسوم ناك :ليق :امكتوعد تبيجأ دق (يواصلا ةيشاح) ؟"امكتوعد" يف ريمضلا نين ملف ىسوم يعادلا

 نئاك امتبلط امو «باجتسم امكءاعد نأ :ئيعملاو «ىلوأ هءافخإ ناكف ءاعد نيمأتلا نأ تبثف نمؤي نوراهو وعدي

 هللا هرخأ هب وعملا لوصح. نكل .ءامهئاعد ةياحإب هللا نم رابحإ اذه "امكتوعد تبيحأ دق" :هلوق .هتقو يف نكلو

 (لمجلا ةيشاحو كرادملا ريسفت) .وه اهملعي ةمكحل ؛تأيس ام ىلع ةنس نيعبرأ ىلإ ىلاعت

 مهروص تخسم :ليقو «كلذ ريغو ضيبلاو زبخلاو رامثلاو عورزلاو ليخنلاو مهاردلاو ريناندلا :مهلاومأ تخسمف
 نأل ؛فيعض لوق اذهو ءارجح تراصف زبخ ةمئاق ةأرملاو (نيرجح اراصف هشارف ف هلهأ عم لجرلا ناكف ءانضبأ

 (يواصلا ةيشاح) .خسملاب مهسفنأ ىلع عدي ملو «مهلاومأ ىلع اعد ت3 ىسوم

 ةأرملاو «نيرجح اراصف هشارف يف هلهأ عم لجرلا ناك :بعك نب دمحم نعو ؛ةداتق نع يور اذك :خإ ةراجح

 افاصنأو احاحص ةشوقنم تراص ريئاندلاو مهاردلا نأ انغلب :ن#ح سابع نبا لاق ءارجح تراصف زبخت ةمئاق

 (نيلامكلا ريسفت) .ةزجعملا كلت لثم ةنياعم عم :نوعرف (نيلامكلا ريسفت) .اثالثأو



 نسوي هروس ه5 رشع يداحلا
 2 ب7 جو 5 لا ا _ 1057 كير ا د قولا #0 نس 5 : 3 31 .ًّء

 نوعرف ا هس ءاربسإ اذن يجهز . كنس نوعا 14: اهدعب ثقف هنأ يور

 كال برقو ثول ةرمغ

 2 نيستا 0 اَوُنَب فب ٌتََماَح يذلا الإ َهَلِإ د افانئتسا ويسب 7
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 ةمحرلا هلانت نأ ةفاخم رحبلا ةأمح نم هيف يف اةَكلَع ليربج سدو ءلبقي لبقي ملف هنم لبقيل هررك

 دعب مهيف ثكمف «"فملا يدعس" ىشاوح يف امك ىلوألا وهو نوعرف وأ كَتِلَع ىسوم نأ يور :ثكم هنأ يور

 لوقلا ف نيغاب مفوك لاح يأ نيلاح انوكي نأ زوجي ؛ناودعلاو يغبلا لجأل يأ :هل لوعفم .ةنس نيعبرأ ءاعدلا
 سابلإ ناوأ هنأل :لبقي ملف (يواضيبلا ريسفت) ."تنمآ"ل لدب وأ لوقلا رامضإ ىلع :افانيتسا .لعفلا يف نيدتعمو

 (نيلامكلا ريسفت) .رايتخالا ءاقب عدعو هسفن نع

 هللا نم رمأب اذهو ؛ةوقو رهقب ءىشلا يف هلخدأ اذإ اسد سدي سد :"ةياهنلا" يف «ةلمهملا نيسلا ديدشتب :سدو

 .ماقملا اذه يف يزارلا رخفلا لاكشإ باوج ملعت اذهو ءرافكلا لاتقب انرمأ ريظن كلذو .لعفي امع لأسي ال وهو

 هلانت نأ ةفاخم" :هلوق يف هيلع ضارتعا الف لعفي امع لأسي ال وهو :سدو (يواصلا ةيشاحو نيلامكلا ريسفت)

 نيطلا يأ "ةأمحلا" :هلوقو (لمحلا ةيشاح) .هببسب ةمخرلا هكردت رحخآ لوقب قأي نأ ةفاخم :ئيعملاو ؛"ةمحرلا

 اضيأ يدهازلا ةرابعو ؛هنالطبب لف لوقلا ا!له ضقعض لإ فاّشكلا بحاصو يزارلا عامإ بهذو .دوسألا

 .حراشلا لوق ناميلس خيشلا ىوق نكل ءامهديؤي

 لصأ ال :"فاشكلا" يف لاق هللا ةمحر هيلإ لصت نأ فوخ :هلانت نأ .دوسألا نيطلا :ةأمحلا :"حاحصلا" يف :ةأمح

 ليربحل رجي مل لوألا ىلعو ءال وأ اتباث فيلكتلا نوكي نأ امإ لاحلا كلت يف نأل ؛حصي ال هنأ :"بابللا" يفو هل

 امك هبلقب ةبوتلا هنكمأل هعبم ولو :تاعاطلا رئاس ىلعو انهيلع هتيعي نأ هيلع بحي لب «ةبوتلا نم هعنم نأ الكيع

 ىلع هححصو مكاحلاو يدمرتلا اهدتسأ ةياورلا نكلو فلضأ ةدئاف ليربحج لعفل ىقيي ال : يناثلا ىلعو «سرحخألل

 رثكأ نإ :لاق هنأ ريغ اعوفرم سابع نبا نع ديمح نب ديعس نع تباث نب يدع نع «ليم# نب رضنلا نم امهطرش
 فامنو ؛هنع ردص امل هيلع ابضغ لعف ام التلع ليربخ لعف امنإ :لاق هبل سابع نبا ىلع هوفقو ةبعش باحصأ

 .ءيش لك معي يذلا ةمحر هعسي ةداعلا قرخ ليبس ىلع هنم لبق امير هررك اذإ هنأ

 دنع نمآ امنإ هنأ :اهنم ؛ةبوجأب بيحأ ؟تارم ثالث هنم عقو ناميإلا نوك عم هلوبق مدع يف ةمكحلا ام :تلق نإ

 :اهنمو (85:رفاغ) ِكاَنَسْأَب اًُأَر امل ْمُهَئاَميِإ ْمُهُعْفْنَي ُكَي لفظ :ىلاعت هللا لاق «عفان ريغ ذئنيح وهو باذعلا لوزن
 هناميإ حصي ملف 9ع ىسوم ةلاسرب رقي مل نوعرفو «عفان ريغ ةلاسرلاب لوسرلل رارقإ ريغ نم هللاب نامبإلا نأ
 هتباصأ اذإ هتداع مكح ىلع رحبلا نم ةاجنلا هب دصق لب ةقيقح نامبإلا هب ادصاق سيل ”تنمآ" نارك كأ اهنمو



 سنوي ةروس هده رشع يداحلا

 كلالضإو كلالضب /2) َنيِدِسفُْمْلَا َنِم ّتدْكَوُلَبَق ٌتْيَصَع َدَقَو نمؤت َنَلآَع :هل لاقو
 هيف حور ال يذلا كدسح َكِنَدَبِب رحبلا نم كحجرخن َكيِجَتُن َمْوَيَلآَف .ناميإلا نع
 .كلعف لثم ىلع اومدقي الو كتيدوبع اوفرعيف ةربع َةَياَد كَدعبَكَفلَح ْنَمِل تروُكَتِل
 نإ هْوَرَيِل مهل جرخأف هتوم يف اوكش ليئارسإ نب ضعب نأ :ام5 سابع نبا نعو

 انأَوَب َدَقَلَو .امي نوربتعي ال عجو َتروُلِفَكَل اَِتَياَ ّنَع ةكم لهأ يأ سابا نم اك

 1 هج 6 : ف ماشلا ونهو ةمارك لزنم قدم ويم ليس نيب انلزن 1

 كل قبي ملو كسفن نم تسيأ دقو :نمؤت .خيبوتلا ماهفتسالا اذه دوصقملاو "سد" :هلوق ىلع فوطعم :هل لاقو

 يذلا هتقو يف ناميإلا تعيض دقو بوتت نآلا :ئيعملاو ةيلاح ةلمجلا :لبق تيصع دقو (نيلامكلا ريسفت) .رايتخالا

 .هركني امه صالخلا يهو ةاجنلا نم ليعفت يه :كيجنن (يواصلا ةيشاحإ .باذعلا تقو ريغ وهو «نامبإلا هيف لبقي

 يأ ضرألا نم ةوجف ىلع كيقلن عملا :ليقو «لحاسلا ىلإ رحبلا نم هجارخإ نع زاحب يهف «هل ةاحن ال هقارغإ دعبو

 :ليقو «حورلا نع ايراع :ليقو ؛لاحلا عضوم يه :هيف حور ال (نيلامكلا ريسفت) .ليئارسإ ونب كاريل ؛ةعفترم ةوبر

 كئارو نمل :ليقو «نورقلا نم :كدعب (نيلامكلا ريسفت) .ةبحاصملل ءابلاو عردلا ندبلا :ليقو «سابللا نع ايراع

 (نيلامكلا ريسفت) .ناكم فرظ يناثلا ىلعو ءنامز فرظ "كفلخ" لوألا ىلعو ؛ليئارسإ ونب مهو
 رمجأ لحاسلا ىلع هاقلأف رحبلا هللا رمأف ؛هنم بعرلا نم مهيولق يف لصح ام ةدشل كشلا مهنم عقو امنإ :اوكش

 ريسفتو يواصلا ةيشاح) .ادبأ اتيم ءاملا لبقي ال تقولا كلذ نمف ءهوفرعف ليئارسإ ونب هآرف روث هنأك اريصق
 مهيلإ جرخأف «نوعرف تمي مل :ليئارسإ ونب لاق «تاقث هلاجرو ةدابع نب سيق نع قازرلا دبع جرحأ (نزاخلا
 نوعرف قرغ ام :نوعرف موق نم فلخت نم لاق :لاق سابع نبا نع متاح يبأ نباو رمحألا روثلاك هيلإ نورظني

 (نيلامكلا ريسفت) .علصأ انايرع هظفلف ءنوعرف ظفلي نأ رحبلا ىلع هللا ىحوأف ؛هموقو

 قيس فنأتسم مالك اذه :انأوب دقلو .يكحملا مالكلل اريرقت ةياكحلا بقع هب ءيحج ىلبيذت ضارتعا وه :اريثك نإو

 دعب قدص لزنم مهانلزنأو قدص ناكم مهانكسأ دقل ينعي «ءاحنإلا ةمعن نايب دعب مهيلع ةضئافلا معنلا نايبل

 ؛قدصلاب ناكملا فصو امنِإَو ءاحاص ادومحم الزنم ليئارسإ نب انلزنأ :ئيعملو ءنوعرف مهودع قارغإو مهجورح

 نأ هيف ببسلاو .قدص مدقو ءقدص لحجر اذه :لوقت «قدصلا ىلإ هتفاضأ ائيش تحدم اذإ برعلا ةداع نأل

 دارملا نوكيف رصم هنأ :امهدحأ «نالوق أوبملا ناكملاب دارملا يفو .هيف نظلا قدصي نأ دب ال اح اص ناك اذإ ءيشلا

 لوقلاو «هريغو عرزو تماصو قطان نم هموقو نوعرف يديأ تحت ناك ام عيمج ليئارسإ نب ثروأ هللا نأ

 (لمجلا ةيشاح) .ةكربلاو ريخلاو بصخلا دالب اهنأل ؛ندرألاو سدقلاو ماشلا ضرأ هنأ : يناثلا



 سنوي ةروس 65 ' رشع يداحلا

 فما ريس رقع ني فص ا #1 مك يع اعقل س# فارع اطر
 ٌملِعلا مهَءاَج ىَتَح ضعب رك ضعي نمأ ناب اويلطخلا امفيكدطلا ني سيدززو رصمو

 نينم ملا ءاحبإب نيدلا رمأ .ويف :2) َنوفلَتت هيف أوُناك اميِف ةَمّيقْلا مْوَي حبيب ىضَقَي َكَنَر َّنِإ
 يضقب" ب قلعتم

 رَكَسَف ارق صصقلا نم يايا ًاَئلّرنَأ اَمِم فلس ىف دمحم ايدك نإَف .نيرفاكلا بيذعتو

 226 لاق هقدصب كوربخي مهدنع تباث هنإف َكلَبَق نِم ةاروتلاّس كلا َنوُءَرْقَي تيِذَلا

 ا 81 | 301ج َدَقَل "لأسأ الو كشأ ال"
 2: نيرتممل َنِم نون الف رز نِم َقَحْلَ ا

 نإ 9 َنيِرِسَخْلا َنِم تروُكَتق هللا ٍت يا اوُبَدَك تذل ني ٌنَدوُكَت اََو هيف نيكاشلا
 لك مجَءاج ولو 27 نونمؤي ال بادعلاب كْبَر تملك مهلع تبحو تقح تريذلا 14  ءقح هزم مه نيد ه3 ىالسلا فن. ةزش يع هلع ضيف دن تحور

 ص36 ٌةَيَرَق تناك الهف ُاَلَوَْلَف .دهنيح مهعفني الف م29 ٌميلألا با َذَعْلا ْأَوُرَي َقَح ةّياَء

 (نيلامكلا ريسفت) .مالك هيفو هنم مهجورخ دعب رصم ىلإ اودوعي مل مهأ روهشملاو :رصمو
 دارملا وأ ؛نآرقلا نم تايآلا ليوأت يف 35 دمحم ةمأ فلتحا امك اهليوأت يف اوفلتخا مهو ةاروتلا :ملعلا مهءاج ىتح
 ولعل يتيئانسالم الطيرة ئيق نيب مأ خشن تفتت ول مهفاال بتكلا لهأ. مهو ليئارشإ قب هفالتقعلو 1 ابل

 يف ام. داهشتسالاو كلذ قيقحت * دارملاو «كيلإ انيقلأ ام وحن ىلع مهبتك ٍف قحمو وو دول .وه هنأ

 جيمت وأ «هيلإ لزنأ ام ةحصب ملعلا يف خوسرلاب باتكلا لهأ فصو وأ ءاهيف امل قدصم نآرقلا نأو «ةمدقتملا بتكلا
 "ا يبنلل باطخلا :ليقو ءلأسأ الو كشأ ال :ةكؤع لاق كلذلو ؛هل كشلا عوقو ناكمإ ال هتيبثت ةدايزو لوسرلا

 هنأ ىلع هيبنت هيفو «كيلإ انيبن ناسل ىلع انلزن امم كش يف !عماسلا اهيأ تنك نإ يأ ؛عمسي نم لكلا وأ هتمأ دارملاو

 (نيلامكلا ريسفت) .ملعلا لهأ ىلإ عوجرلاب اهلح ىلإ عراسي نأ يغبني نيدلا ف ةهبش تجلاخ نإ
 نم نيقيلا قحلا كءاج دقل مسقأ :هريدقت مسقلا نعم هيفو هلبق امع عطقنم أدتبم مالك اذه :قحلا كءاج دقل

 مهنأب هؤاضقو همكح :كبر ةملك (لمجلا ةيشاح) .كلذ نوملعي باتكلا لهأ نأو اقح هللا لوسر كنأ ربخلا

 تبحجو يأ ."يلابأ الو رانلا ف ءالؤه" :هلوق يهو :"نايبلا حور" فو ."دوعسلا يبأ' يف اذك ءرفكلا ىلع نوتومب
 وأ رفكلا ىلع نوتومبي مهنأ يهو :"يواضيبلا" يفو ؛"ةيمجنلا تاليوأتلا" يف امك ةملكلا هذه قبسب رانلا مهيلع

 ىلع لخد اذإ ضيضحتلا فرحو «"اله" عم ضيضحت ”الولا فرح. :ةيرق تناك ال ولف .باذعلا يف نودلخي
 اهعفنف باذعلا لوزن دنع تنمآ ةيرق لهأ نكي ملف :ئيعملاو (نايبلا حور) .لعفلا كرت ىلع خيبوتلل نوكي يضاملا

 (يدهازلا ريسفت) .سنوي موق الإ تقولا كلذ يف



 سلوي ةروس هاب/ > رشع يداحلا

 امل عييم وق 0 مول هيض امي باذعلا لوزن ل َتََماَ اين ديب

 وألا قوت نتا ةآَشوَلَو قفا د ءاضقنا م2 وج ىلإ متغتمو ينل ةوّيحْلآ نع و ل مع

 .ال 8 تريبملم أوو مهتم هللا هأشي م اهي َساَتلآ ةرك 5 ٌتنأفأ فيو ا

 نع باذعلا علا لعجتتو هتدارإب هَ نذإب لإ 2 اب“ نا أ سفتل اي اَمَو

 ىب يذلا يأ اَذاَم وُرظنأ ةكم رافكل لق . هللا تنايآ مل وربدلعلا | © َنوُلَقْعَي ال تريِذلا

 ا ىنَت 9 < ل هللا ةينادحو ىلع ةلادلا تايأآلا نم ضرألاَو فياوم 21

 8 وعمي الرو نع لسرلا ا " ويدذت" عجرذتلاو

 .فذحلاب ازاجم ال «لحملا مساب لاحلا ةيمست باب نم السرم ازاجم مالكلا يف نأ ىلإ كلذب راف نلف ديرأ

 دعب نوكي فشكلاو ؛"مهنع انفشك" :هلوق ليلدب باذعلا اوأر مهنأ ىلع رثكألا :ةنسلا يحم لاق :ةيؤر دنع
 مهلك مهناإ ىلع هصرح نع ا: يبل ةيلست :كبر ءاش ولو .باذعلا ليلد اوأر :مهضعب لاقو ؛عوقولا
 :هلوق دعب "اعيمج" ركذ ةدئاف ملع هبو «نامبإلا ىلع نيعمتجم يأ اهنم لاح "اعيمج"و «"نم"ل ديكوت "مهلك"و
 لدي ال يذلا عامتجالا ةفصب اهنم ناميإلا دوجو ىلع ةلالدلل ؛لومشلاو ةطاحإلا ديفي امهنم الك نأ عم "مهلك"

 "كبر ءاش ولو" :هلوقل ليلعت ال نايب :ناك امو (نيلامجلا ريسفت) ."مهلك" هيلع

 ءادتبالا ىلع ةعوفرم ةيماهفتسا "ام" نوكت نأ ىلع "يذلا ام" ئعمم نيمسا "اذام" نأ ىلإ ةراشإ :يدذلا يأ

 مسا ىلع ماهفتسالا هيف ابلغم ادحاو امسا بيكرتلاب لعج "اذامف" :نورخآلا لاقو ؛«"يذلا" ةلص فرظلاو

 نأ لمتميو ء"اورظنا"ل الوعفم نوكيف "اذ" ةدايز ىلإ ةراشإو "ام"ل اريسفت نوكي نأ لمتحي :يذلا .ةراشإلا

 قلعم اذه ىلع "اورظنا"و «هربخ هتلص عم لوصوملا وأ أدتبم ةيماهفتسا اذه ىلع "ام"ف "اذ"ل اريسفت نوكي

 (نيلامكلا ريسفت) .لمعلا نع
 رامضإلا ماقم ف راهظإ مالكلا يفف «"ضرألاو تاوامسلا يف اذ ام" :هلوقب ةروكذملا يأ :تايآلا ىنغت امو

 .ةيضارتعا امإو «مكعفني ال رظنلا نأ لاحلاو اورظنا :ليق هنأك "اورظنا" :هلوق يف واولا نم ةيلاح امإ ةلمجلاو

 عضوم ْق ةعقاو يهو ةيماهفتسا نوكت نأ "ام" يف زوجي "يغت امو" :هلوق :"نيمسلا" يفو (دوعسلا يبأ ريسفت)
 (لمجلا ةيشاح) .رهاظلا وه اذهو ةيفان نوكت نأ زوجيو «تايآلا بغت ئيغ يأ يأ ردصملا



 سنوي ةروس هم ظ رشع يداحلا

 ينس 1 عاين دس امف َلَهَق !مهعفت ام ىٍ هلل سك :

 هباحصأو دي 5 ىبنلا ع : َنيِِمْؤُملا جنش اََلَع اقَح ينال نيم 1

 قح هنأ ىِنيِد نم قلّ ىف منك نإ ةكم لهأ يأ انآ ايأتَي لق نيكرشملا بيذعت نيح
 هم ور داك سد -
 ُدَبَعَأ نكِبَلَو هيف مككشل ؛مانصألا وهو هريغ يأ هّنلآ نود نِم نودبعت نيرثلا كبعأ الف

 ليقو عع نييِمؤملا نِم نوكأ نأب يناذأ كقتبأو مكحاورأ ضبقب 00 ىذُا هَل

 عدت اَلَو 2 » تكرتشلا تي وكت الو هيلإ الئام اًقيِيَح ِنيِدلِلَكهِجَو مق نأ 5

 د ال َتلََف نإَف هدبعت م نإ 0 هتدبع يأ َكْعَفمَي ال ام ِهَّللا نوُد نِم ديعل

- 

 (نيلامكلا ريسفت) .بصنلا عضوم يف ةيماهفتسا :ليقو «ةيفان "نغت ام" يف "ام" نأ ىلإ ريشي :مهعفنت ام
 نمو انلسر يجنن مث ممألا كلف :ليق هنأك "اولخ نيذلا مايأ لثم الإ" :هيلع لد فوذحم ىلع فطع :يجنن مث
 كلمنو مكنم نينموؤملا يجنن ءاحبإلا كلذ لثم :انيلع اقح كلذك (فاشكلا ريسفتو يواضيبلا ريسفت) .مهي نمآ

 متنك نإ يأ نيد نم لدب :قح هنأ (كرادملا ريسفت) .اقح انيلع كلذ قحو يأ ضارتعا "انيلع اقح"و «نيكرشملا

 (لمجلا ةيشاح) .هتيحصو هتيقح نم كش يف

 اوملعتل ؛فاصنإلا نيعب اهيف اورظناو فرصلا لقعلا ىلع اهوضرعأف اداقتعاو المع نيد ةصالخ اذهف :دبعأ الف
 يفوتلا صخ امنإو مكاقوتيو مكدحوي يذلا مكقلاخ ديعأ نكلو هنودبعف هنوقلت ام دبعأ ال نأ :يهو ءاهتحص

 :يواضيبلا لاقو ؛"مكحاورأ ضبقب" :هلوقب اذه ىلإ حراشلا راشأ دقو فوخم فصو هنأل يأ .ديدهتلل ركذلاب

 (لمجلا ةيشاح) .ركذ ام هليوأتو ءءازحلا لصحم ىلإ رظنلاب طرشلاب ءازجلا طابترا نأ ىلإ هبراشأ "لإ اهوضراعف'
 يدنع سيلف انأ امأو ؛ىيد ةيقح يف مككش هللا ريغ ةدابع ىلع مكل لماحلاف يأ ؛قحلا نيد يف :هيف مككشل

 اقح مالسإلا نيدو اقح هللا نوك راكنإ مهنم ىتأتي ال هنأل ؛كشلاب مهرفكف «هللا ريغ دبعأ ال كلذلف ةقيقح كش

 (يواصلا ةيشاح) .كلذ ىلع ةيعطقلاو ةيلقعلا ةلدألا مايقل كلذب عزجلا ليبس ىلع



 ضرمو رقفك ٌرُصِب ُهَللا كبصيَكَسَسِمَي نإَو (©) َنيِِلَظلآ ني اذِإ َتَنإَف اضرف كلذ

 هب كدارأ يذلا .فلصفل عفاد ّدَآَر 3 كَدَرُي 557 1 لإ َدُْهَل عفارفِشاَح الق

 سال اجاني لَ م ُميِحّرلأ ُروُفَغْلا وه َوَهَو 53 ْءاَشَي نم ريخلاب يأ هبا يحب

 نأل سيقتل 1 اَمْنِإَق ئّدَْمأ ٍنَمَك مكي نِم ْقَحْلآ كح ا قف ةكم لهأ يأ

 مُكَيَلَع أكأ آمَو اهيلع هلالض لابو نأل اَيَلَع ُلِضَي اَمَنِإَف ّلَص نَمَو هل هئادتها باوث
 ىلع ٌربصَآَو كبر نم َكيلِإ ىعوي اه نثأو .ىدملا ىلع 000 (2) ليكوي

 ربص دقو .مُهْلَدَع أجر نيمكيتملا رْيَح َّوِهَو هرمأب مهيف هلأ كح َّيَح مهاذأو ةوعدلا
 .ةيزجلاب باتكلا لهأو لاتقلاب نيك رشملا 71 ني ىقتح

 تاذلاب دارم ريخلا نأ ىلع هيبنتلل ؛نيرمألا مزالت عم ررضلا عم سملاو ريخلا عم ةدارإلا ركذ هلعل :ريخب كدري نإو
 نم مهي ديري امه لضفتم هنأ ىلع ةلالدلل ؛ريمضلا عضوم لضفلا عضوو ؛لوألا دصقلاب ال مهسم امنإ رضلا نأو
 يأ "نثتسي مل" :هلوقو (يواضيبلا ريسفت) .هدر نكمي ال هللا دارم نأل ؛نثتسي ملو .هيلع محل قاقحتسا الو ريخلا
 هللا ةدارإ نأل يأ "لإ هللا دارم نأل" :هلوقو "وه الإ هلضفل دار الف" :لوقي نأب سملا عم ىثتسا امك ةدارإلا عم

 (لمجلاا ةيشاح) .لعف ةفص هنإف رضلا سم ريغتت ال ةمبدق

 «نآرقلا وأ لوسرلا وهو "قحلا مكءاح دق" :هلوقو ءرمألا ةياهف اذهف مقرذعم عطقنت نأ لجأل :سانلا اهيأي اي لق
 ."قتلبا" نم ةلاخ نوككي نأ زوميو .ءازاخم ةياغلا .ءادقبال "نم"و "يكءاخ"ب.قلعتي نأ زوجي "مكبر نم" :هلوقو

 نأو «لوحدلا ةبجاو ءافلاو ةيطرش امهيف "نم" نوكت نأ زوجي "لض نمف" :هلوقو :ىدتها نمف (لمجلا ةيشاح)
 (لمجلا ةيشاح) .لوخدلا زئاج ءافلاو ةلوصوم نوكت

 ربا :"سوماقلا" يفو ؛هحلصأ اذإ اذك ربجو ءهيلع ههركأ اذإ رمألا ىلع هربجأ :لاقي ,مكهركأ :مكربجأف

 .مهايإ كؤاعد يأ موعد يأ :ةوعدلا ىلع ربصاو (اصخلم) .هربجأك ههركأ رمألا ىلع هربجو ءرسكلا فالح
 هلاعفأف ؛لدعي ةراتو همكح يف ئطخي ةراتف هريغ امأو ءالصأ همكح يف ئطخي الف :مه دعأ (لمجلا ةيشاح)

 (يواصلا ةيشاح) .لدعلاب يصاعلا هبيذعتو لضفلاب نمؤملا هتباثإف «لدعلاو لضفلا نيب ةرئاد ىلاعت هناحبس

 (لمجلا ةيشاح) ."لاتقلا ةيآب ةيآلا هذه تحسن" :ر# سابع نبا لوق ىلإ اذهبي راشأو «داهجلا يأ :خلإ مكح ىتح



 دوه ةروس 0 3 رشع يداحلا

 نونمؤي كئلوأ"و ةيآلا "كرات كلعلف" الإ وأ «ةيآلا "ةالصلا مقأ" الإ ةيكم دوه ةروس

 ةيآ نورشعو ثالث وأ ناتنثو ةئام «ةيآلا "هب

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ُّك يناعملا عيدبو مظنلا بيجعي ةشباو ا قرت# اذع هكلذي فارع ويلغأ هللا لا

 نأب ىأأ هللا يا ويبيع كح ندل نِم ظعاوملاو صصقلاو ماكحألاب اة 0 4
 نونلا فذحي 1

 ل ل ل ا ل ا ل ا هللا لإ أودعت ال

 قبس اذه "ةالصلا مقأ الإ" :هلوقو "خلإ ةئام" :هلوقو "ةيكم" :هلوق :نيربخب هنع ربح ءأدتبم "ةروس" :دوه ةروس

 ءلتاقم لوق اذه "لإ الإ وأ" :هلوقو ءرد سابع نبا لوق اذهو واولا توبثب "ةالصلا مقأو" ةوالتلا ذإ ؛ملق

 رو سابع نبا لوق ىلعو ناتيآ لتاقم لوق ىلع ىئئتسملاف ؛"كلعلف" هلوق ىلع فوطعم خلا "كئلوأو" :هلوقو
 ”26 يبلا نع ءشي بعك نب يبأ نعو .ةيآ نورشعو ثالثو ةئام يهو ةيكم اهلك :يدهازلا ةرابعو (لمجلا) .ةيآ
 ببعهشاو داوعو) ءهيإ بذك“و حونب قديح نم دلعي :تانيبصع رشع رجألا نم ىطعأ جاورطت قوس أرق نم :لاق هنأ

 ركذ دق ؛دوه ةروس عم سنوي ةروس مظن ءادعسلا نم ىلاعت هللا دنع ةمايقلا موي ناك و :ميهاربإو طولو حلاضو

 ةروس ف ركذو «هديعوو رفكلا نالطب نايبو لوسرلاو نآرقلا ةيقح نايبو ةيهولألا ةجح نايب سنوي ةروس يف
 .رافكلا ديعوو نيئمؤملا دعوو نينمؤملا ةاخنو رافكلا كاله نايب دوه

 ىلغ دورسم بارغإلا نم هل لحم ال وأ ؛«فوذخم أدتبم ربخ نوكيف :مسالا اذهي ةامسسم يأ "رلا" ةروسلا هذه :رلا

 «ربخ "باتك" نوكي لوألا هجولا ىلع ذإ ؛ةفيرشلا ةروسلا هذه يف رهاظلا وهو ءزاجعإلاو يدحتلل فورحلا ديدعت طم
 (نايبلا حور) .سنوي ةروس يف امك ميكحلا باتكلا تايآ يه لب كلذ سيلو باتك ةروسلا هذه لاقي نأ ىلإ يدؤيف

 امك فوذحم أدتبم رب :باتك (يواصلا ةيشاح) .ةعطقملا فورحلا ريسفت يف ملسألا وه اذه نأ مدقت :ملعأ هللا
 "يباتك"-ل ةفصض :خل تيمكحأ (لمجلا ةيشاح) ,"باتكلا كلذ" :ئرخأ ةيآ يف هلوق كلذ ىلع لدي «حراشلا عنص

 مل و «ىلاعت هريغ نآرقلا تايآ ىيعمب طيحي الف ئيعمو اظفل هتايآ تنقتأ ىيعملاو «دعتم هلعفف ناقتإلا يأ ماكحإلا نم امإ وهو

 .ةميكح تلعج عمم فاكلا مضب مكح نم لقنلل ةزمهلا وأ «نآرقلا ريظن ريظنلا مدع عئصلا عيدب بيكرت دجوي

 لصفم مالكلا نسحأ مكحم نآرقلا نأب هللا انربخخأ :نيعملاو «رابخإلا درحب "مث" نأ لمتحي :تلصف مث (يواصلا ةيشاح)

 اهنأل ؛لوزنلا بسحب ينامزلا بيترتلل امفأ لمتحيو ءلعفلا ميرك مث لصألا ميرك نالف :لوقن امك ؛ليصفتلا نسحأ
 ءابلا ريدقتب ريشي :ماكحألاب (يواصلا ةيشاح) .عئاقولا بسحب ايناث تلصف مث ةدحاو ةلمج تلزن نيح ال وأ تمكحأ

 (نيلامكلا زيسفت) هيلع فطع "اورفغتسا نأ" :هلوقو «ديحوتلاب تمكحأ وأ تلصق يأ ةيردصم "نأ" نأ ىلإ



 دوه ةروس ظ ب لا رشع يداحلا

 م لق د قا

 ا أوُرِفْعَتْسأ أَو .متنمآ نإ باوثلاب (2رِيِشَمَو مترفك نإ باذعلاب يدهن ىننإ

 شيع بطب اكسس كتف ايندلا يف مُكَعَيِمُي ةعاطلاب ِهيَلإ اوعجرا أَوّبوت هت ك١ رشلا نم

 ع. «*# © و «يع اس 61 6 ين جدحوو | 8 ومكتب نفث
 لمعلا ف لضف ىذ لك ةرخآلا يف ِتَّوَيَو توملا وه ىَّمَسُم ٍلَجأ ْنلِإ قزر ةعسو
 مسا هاجت # رن 2 يبث ع هيل د 55 حا
 حيلع فاخا َنإف اوضرعت يأ نيءاتلا ىدحإ فذح هيف اًولّوت نِإَو هءازج ءهلضف

 هنمو 20 ٌريِدق ءئش لك ىلع ّوهَو ٌركعِحَرَم ِهّللا ىلإ .ةمايقلا موي وه (م) ربكم وي َباَدَع

 م... سابع نبا نع ئيراخبلا ةاور امك لونو .باذعلاو باوغلا

 اذه يف "هنم" :هلوقو .هماكحأ غيلبتل هللا دنع نم لسرم هب ءاج نم نأ ركذ باتكلا نوئش ركذ امل :هنم مكل يننإ

 :خيشلا لاق ءريشبو ريذن هللا ةهج نم مكل ٍننإ يأ هللا ىلع دوعي نأ :رهاظ وهو امهدحأ :ناهجولا زوجي ريمضلا

 ىلع مدقتت ال ةفصلا نأل ؛ديجب سيل هرهاظ ىلع اذهو «هتهج نم نئاك يأ فوذحمت قلعتيف ةفصلا عضوم يف نوكيف
 نم يناثلاو ءالاح راص مدقت امل نكل رخأت ول لصألا يف ةفص هنأ دارأ هنأكو «"ريذن"ل ةفص لعجت فيكف فوصولملا

 (نيلامحلا ريسفت) .احلاص لمعو نمآ نمل هنم ريشبو هتفلافم نم مكل ريذن يأ باتكلا ىلإ دوعي هنأ :نيهجولا
 اميف مكبونذل نارفغلا هولأسا :نعملاو «بلطلل ءاتلاو نيسلاو "اودبعت ال نأ" :هلوق ىلع فطع :اورفغتسا نأو

 ىلع مزعلاو لاحلا يف عالقإلاو تاف ام ىلع مدنلا ةبوتلا طرش نأل ؛لبقتسملا يف يأ "هيلإ اوبوت مث" :هلوقو ءىضم
 (يواصلا ةيشاح) .رياغتلا امهنيب لب ةبوتلا وه رافغتسالا نإ :لاقي الف «لبقتسملا يف دوعلا مدع
 امع باوج :اضرف (يواضيبلا ريسفت) .ةيصعملاب هنارفغ نم اوسأيت الو ةعاطلاب ةمحرلا اوضرفتف يأ :اوبوت مث

 «ريدقتلاو ضرفلا ليبس ىلع كلذ نأب رسفملا باجأ ؟كلذب بطاخي فيكف ةليحتسم هللا ريغ ىبنلا ةدابع نإ :لاقي

 (يواصلا ةيشاح) .هريغ دارملاو هل باطخلا نأب اضيأ بيحجأو

 ”هلضف" يف ريمضلاو ؛ءكلذ يف فالخ يليهسلل مدقت دقو «ناث لوعفم "هلضف"و لوأ لوعفم "لك" :هلضف لضف يذ لك

 يطعي يأ ؛"لك" ظفل ىلإ دوعي نأو «هايإ هيلوي يأ ءهلضف لضف بحاص لك يطعي يأ «ىلاعت هللا ىلإ دوعي نأ زوحي
 ريديو :هلضف لضف يذ لك تؤيو :يدهازلا ريسفت يفو .هلمع ءازج يأ ءائيش هنم سخبي ال هلضف ريخو لضف بحاص
 (نيلامحلا ريسفت) .ءيش لك نم يأ :باوثلا هنمو .ةضيرفنورازك رعب زاورآت داي ز لكل ىو تدلي ززا ارت واي زرنوادخرم للاخت وادخ

 عماجيو طوغتي يأ ىلختي نأ يبحتسي ناك نميف يراخبلا هاور امك "نونثي مهفإ الأ" ىلاعت هلوق نعي :لزنو
 - نم نوليمي نعم. ”نونثيو' :هلوقو ,مهسوؤر نوطغيو مهرودص نوليميف ءامسلا ىلإ هجرفب لصي يأ هتأرما



 دوه ةررعا < > رشع يباثلا ءزججلا

 أ نيقفانملا يف ليقو «ءامسلا ىلإ ىضفيف عماجي وأ ىلختي ن أ ييحتسي ناك نميف
 3 5 95 ف اال < 3 ب + واو 1 ثي فم كا رق ل ريغ ا

 امي اسوس َنوُسْعَعَتَم نيَح لآ هللا : هنِم ا نونثي م

 فزد لع لإ اهيلع تو اه سرنا قولا: ةئاز نيا :«برولقلا قف انه يأ

 ا و ددص هدوم سدصم ى. اله ق0 لاشي قاعت دعم اللطف دي لفك

 هسأر أطأطو .هرهظ ىيث لك ىبنلا رمأ اذإ مهضعب. ناك نيقفانملا يف لوب ةهيقو هقلطا دويل عيل د

 ةيكم ةيآلا نأب درو .داحلا نب دادش نب هللا دبع نع ريرح نبا هجرحأ هي يبنلا هاري ال يك ههحو ىطغو
 (نيلامكلا ريسفت) .ةكمج اقفانم ناك سنخألا نأب بيات (ةنيدملاب نوقفانملاو

 "يضفيف" هلوقو «طئاغلاو لوبلا نم هتجاح ىضق يأ "ىلختي نأ" هلوقو «نيملسملا نم ةعامج يأ :ناك نميف

 عامجلا وأ يلختلا تقو يف ءامسلا ةهج ىلإ هجرفب يضفي نأ ييحتسي هنأ دارملاو ؛هلبق بوصنملا ىلع افطع بصنلاب

 ف امك ةنيدملب ثدح قافنلاو ةيكم ةيآلا ذإ ؛رظن هيفو :نيقفانلا ف ليقو ."يواضيبلا" ىلع ايركز هركذ امك

 نم هيف ام ىلع هتيوط اذإ بوثلا تينث نم ةوادعلاو ءانحشلا نم مهرودص يف ام نوفخي نعي :كونشي ."يواضيبلا'
 هديغولو نحت ارز ثرايغ ديس نورك هانودار نانو اهئيس دك هنو ناعيا كد يئادب :ةيآلا نيعم يدهازلا ريسفت قو .ةروتسملا ءايشألا
 .نورك هاجور يئثلا :يواضيبلا ةيشاح يفو ,وورك هديشوإ ورك هلجوو لاج وول هواثكو ول هاج كيد ك زج لك اره زنا لور وزار ناو

 مهايثب نورثدتيو مهشارف ىلإ نووأي نيح وأ دادش نبا نع لقن ام ىلع ءافختسالل اهب نوطغتي يأ :خلإ نيح الأ

 ىشغتيو هرهظ ٍئحيو هرتس يحريو هتيب لخدي رافكلا نم لجر ناك :ليقو ؛ةداع سفنلا ثيدح ذئنيح عقي امإف
 بوصنم "مهبايث" :هلوق نأ ىلإ اذهبي راشأ :امّي نوطغتي (نيلامحلا ريسفت) ."يبلق ف ام هللا ملعي له" :لوقيو هبوثب

 .ىري الو عمسي ال يك هب ىطغت هبو هبوث ىشغتساو :"سوماقلا" فو ءضفاخلا عزنب
 عفني ال يأ :ينغي الف (نيلامكلا ريسفت) .نطابلا هدسج نع بايثلاو باجحلا عنمي الف يأ :نورسي ام ملعي

 ام ملعي هنأ ىلوألا ةيآلا يف ركذ امل ىلاعت هنأ ملعا :ةباذ نم امو (نيلامكلا ريسفت) .رودصلا ليم مهؤافختسا

 هذه تلصح امل اذكه نكي مل ول هنأل ؛تامولعملا عيمجيب املاع هنوك ىلع لدي امم. هفدرأ نونلعي امو نورسي

 نكي مل ولف «ىلاعت هللا نم هيلإ لصي امنإ ناويح لك قزر نأ ىلاعت ركذف :"بيطخلا" فو ."ريبكلا" نم ءتامهملا
 .تامهملا هذه تلصح امل تامولعملا عيمجب املاع



 دوه ةروس اق رشع نباثلا ءزجلا

 ٍبتك يف ركذ امك محرلا يف وأ توللا دعب اَهَعَدْوَمْسُمَو بلصلا وأ اينذلا ف اهنكسم
 نر هيلإ فاضم

 اهوأ ِماّيأ ةّنس ىفَّضَرَألاَو تَويَمَّسلآ َقَلَح ىذأأَوهَو .ظوفحلا حوللا وه نيب مج ٍنيَِم

 نتم ىلع وهو آملا َلَع امهقلخ لبق ُهْسَرَع حراكَو ةعمجلا اهرحآو دحألا

 حلاصمو مكل عفانم امهيف امو امهقلخ يأ "قلخ"ب قلعتم َرَكَوَلَبَيِل حيرلا
 لق  ىيع

 0س

 ع دعا ةااهاسجس ماك هر نتا دز ويح هس راوراع دي طاقم ةفاصتساا# ةجاطااف ةلااعماطكالا ةعف مف سلا كا مك ربتخيل

 كلت فو «لعفلاب مايألا دوجو دنع الإ مايألا نم هريغ الو دحألا نيعتي ال ذإ ؛ادج لكشم اذه :خلإ دحألا اههوأ

 يف دارملا نأ نم مدقت يذلا باوحلاو .مساب موي لك صيصخت نع الضف هليصفت نع الضف طق نامز نكي مل لاخلا

 .".لسلل" يف اذك نامزادل نكي ل هنأ وهو رخآلا لاكشإلا عفدي امنإو ؛لاكشإلا اذه عفدي ال مايأ ةقاس, رداق

 درفلا نامزلا وهو ءنآلا وهو نأشلا موي مويلاب دارملا نوكي نأ ىلغ تاقوأ ةنس يف دارملاو :"نايبلا حور" ةرابعو
 يف مايألا نإف «ةعمجلا موي اهرحخآو دحألا موي اهوأ ايندلا مايأ نم مايأ ةتس رادقم وأ ,هقيقحت رم دقو ءمسقتنملا ريغلا

 موي لك ةرخخآلا مايأ نم وأ «ءامس الو ضرأ ال نيح كلذ روصتي الو ء«ضرألا قوف سمشلا نوك نامز فراعتملا
 نم قلخلا فانضأ رابتعاب نيعملا ددعلاب كلذ صيصخت لعلو «افييذ سابع نبا نع لقن ام ىلع نودعت امم ةنس فلأك

 .لمجلا ناميلس لاكشإ عفدنا انهه نمو :لوقأ ؛:حاورألاو ناسنإلاو ناويحلاو تابنلاو ندعملاو دامدلا

 امأ «لعفلاب مايألا دوجو دنع نوكي امنإ ايندلا يف مايألا نم هريغو دحألا موي نييعت نأل ؛رهاظ عافدنالا هجوو

 نامز رادقم نع هناحبس هللا عالطإ اذهو «هنييعت يف ةلاحتسا الف ةروكذملا ةيثيحلاب ايندلا مايأ نم مايأ ةتس رادقم

 مايألا .ةروحو. كوشي :ةريغو :كامزلا نم ردقلا اذه ريدتقتي  رداق هتاسيس-هللا انضيآو: ءاتنلعو انميف :بسح اهدا

 لخد الف «ريرج نبا هجرخأ ثيدحلاب تباثف اهمامتإل ةعمجلا مويو ءاهتقلح ءادتبال دحألا موي نييعت امأو .لعفلاب

 .لوسرلاو هللا نم هتوبث دعب هيف سايقلل
 نأ ىلع ليلد هيفو ؛ءاملا الإ ضرألاو تاوامسلا قلخ لبق هتحت ناك ام نيعي هقوف يأ :ءاملا ىلع هشرع ناكو

 مث ءءام تراصف ةبيهلاب هيلإ رظنف ءارضح ةتوقاي قلخب أدب :ليق «ضرألاو تاوامسلا لبق نيقولخم اناك ءاملاو شرعلا
 لهأل رابتعالا مظعأ «ءاملا ىلع شرعلا فوقو قو «ءاملا ىلع هشرع عضو مث هنتم ىلع ءاملاب رقأف احير قلخ
 شرعلا نوك رهاظلا .ءاملا ىلع ضرألاو تاوامسلا قلحخ لبق يأ :امهقلخ لبق (نيلامكلا ريسفت) .راكفألا

 (نيلامكلا ريسفت) .امهنيب ةلوليح لا مدع لمتخحي ءاملا ىلع اعوضوم

 هنأ ان5 سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع مكاحلا هاور اذك ءاهرهظ ىلع ناك ءاملا يأ :حيرلا نتم ىلع وهو
 (نيلامكلا ريسفت) ."حيرلا نتم ىلع" :لاق ؛ءاملا ناك ءيش يأ ىلع "ءاملا ىلع هشرع ناكو" :ىلاعت هلوق نم لئس



 دوه ةروس 4 رشع ياثلا ءرججلا

 قا و هلوقت يذلا ا وأ كيعبلاب 1م دل نآرقلا اَذَه ام نإ أورفك يتلا

 ' ةريح ةيلوق ىف انك

 ؟ل وزنلا و هعنمي م ا ماةزبيهتسا * ' ل َةّدوُدْعَم تاق وأ ةعامج -

 نر لرت توه خط اعوفدم اًقووطم رجل ةيقاب موي هلأ ىلا لاف

 0 هيج ان قالا نسف اَنَقَذأ نِيَلَو العلا نم مك تروزقو فب اوك

 .هب رفكلا ديدش "وفك هللا ةمحر نم طونق نع ويل هن هنِم اًهََسَعَرَت مَن ةحصو

 مو َنبَع بئاصملا ُتاَِيسلأَبْهَّذَنَوُقَيلُهَسَم ةدشو رقف ارض َدْحَب ءآَمعتُهَتفَذأ نو
 نكل الإ .قوأ امي سانلا ىلع مو ٌروُحَف رطب حرفل ,هنإ اهيلع ركشي الو اهلاوز عقوتي

 ه”َجَأَو ٌةَرِفْغَم مُهْل َكيِتلْوَ ءامغنلا يف ٍتَحلَّصلآ اوُلِمَعَو ءارضلا ىلع ْأوُرَبَص َنيِذَل
 ني
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 تدم تت
 ا ص

 رخأتملا باوج فذحي نأ ةدعاقلاو ءمسقو طرش مالكلا يف عمتجا دقف مسقلل ةئطوم ماللا :2إ! تلق نئلو

 «فوذحم طرشلا باوجو مسقلا باوج "نلوقيل" :هلوق اذه ىلعف «ةراشإلا اهيلإ مدقت امك مدقملا باوج ركذيو

 (نيلامحلا ريسفت) .ةعبرألا عضاوملا ف "هانقذأ نئلو" :هلوقو "خلإ انرحأ نئلو" :هلوق يف لاقي اذكو
 "بيطخلا" هلاق امك ردب مويك :مهيتأي موي الأ (دوعسلا يبأ ريسفت) .ءيحبا نم هعنمي ءيش يأ يأ :هسبحي ام
 .ةريثك هرئاظن ءردصملا ئيعمب لوعفم افورصم :"يدهازلا" يف لاق "اعوفدم" :هلوقو «ةرخآلا موي وأ «هريغو
 افورصم باذعلا سيل يأ "افورصم"ب بوصنم "موي"و :مهنع افورصم باذعلا سيل باذعلا :مهيتأي موي الأ

 رهظي ةرضم ءارضلاو هبحاص ىلع هرثأ رهظي ماعنإ اهإ :يدحاولا لاق :ءامعن (كرادملا ريسفت) .مهيتأي موي مهنع

 ءامعنلاو ةمعنلا نيب قرفلا وه اذهو «ءاروعو ءارمح وحن ةرهاظلا لاوحألا جرخم تجرح اهنأل ؛اهبحاص ىلع اهرثأ

 (ريبكلا ريسفتلا) .ءارضلاو ةرضملاو

 (نيلامكلا ريسفت) .ةمعنلا ىلإ اهيف ريمضلاو "نلوقيل" ىلع فطع :خل! عقوتي ملو



 دوه ةروس 6 ٠ رشع دحام ءزجلا

1 

 هلأ مهجم ادب َآَج ْوَأْرتك ِهَيَلَع لزنأ اله َاَلَوَل ون زيي 0 هث والتي كود هب

 ُهَللاَو هوحرتقا اهب < نايتإلا ال غالبلا الإ كيلع الف يِذَت تأ آَمَنِإ انحرتقا امك هقدصي
 ةغلابملاب انبلط يأ

 لق ؟نآرقلا يأ هنأ تروُلوُقَي أ لب مأ ٠ مهيزاجيف ظيفح (2) ليك ِءْىَس لك َْلَع

 ءيلثم ءاحصف نويبرع مكنإفٍتّيْرتَفُم ةغالبلاو ةحاصفلا يف لَم رّوُس رْشَعب أوُنأَ
 يأ ِهَّللأ نوُد نم ميْعَطَتْسا نم كلذ ىلع ةنواعملل ْوُعَدَآَو ةروسب مث ًالَوأ اي مهاّدحت

 هربغو 8 نم نايتإلا يأ
 : د خدك م را 3

 .ءارتفا هنأ يف 22) نيِقددص ّمتنك نإ هريغ

 لزنأ ام عيمج غلبو كيلإ ىحوي ام دعب كرت ال يأ تسا أ تم ماهبفتتسا لياو :يدهازلا مامإلا لاق :ل2إ كرات كلعلف

 ك*# تسا أ حم ماهفتسا : رياك ى ىدب زتام مامإ ىلاب هدتنكك كرتون كر باغ لإ كرات كلعلف :لاق ثيح يفشاكلا هديؤيو ؛كيلإ

 :انلق ؟اهيف ةدئافلا امف كش:ةملك "كعلف" :هلوق :ليق نإف :"ريبكلا ريسفتلا" قو ."نايبلا حور" يف هلقن نك كرت
 هيف كش ال هنأ عم ناذك لعفت نأ ردقت كلعل :رمأ نع هداعبإ اودارأ اذإ لحرلل لوقت برعلاو ءرجزلا اهنم دارملا

 .كرتت ال هانعمف رمألا ديكوت ديريو «هب كترمأ اميف رصقت كلعل :هرمأ ول هدلول لوقيو
 زيزع كنأبو «ءيش لك ىلع ةردقلاب هفصت يذلا هللا لوسر كنأ يف اقداص تنك نإ :اولاق دقف :خلإ اولوقي نأ

 ةلاسرلاب كل دهشي اكلم كيلإ لزنأ الهو ؛ءكباحصأو تنأ هب يغتست ام كيلإ لزنأ الهف «ريقف كنأ عم هدنع

 "لب"و :حراشلا لاق امك ةزمهلاو "لب" ئيعمب "مأ" :هارتفا نولوقي مأ (نيلامحلا ريسفت) ؟كرمأ ف ةهبشلا لوزتف

 525 يبلل "هارتفا" يف نكتسملا ريمضلاو ءبجعتلاو راكنإلاو خيبوتلل ةزمحماو «يلاقتنالا بارضإلل اهنمض يف بلا

 (نيلامحلا ريسفت) .ىحوي امل زرابلاو
 نوردقت مكنإف هب تثج يذلا مالكلا اذه لثم مالكب اوتأف يلثم نويبرع مكنأ :قعملاو هولاق امل در لإ اوتأف لق

 ءروسل ىرخأ ةفص :تايرتفم (يواصلا ةيشاح) .عئاقولاو راعشألا مكتسراممل ؛نيم ردقأ متنأ لب كلذ ىلع

 بلظ يأ ء اك مهادحت (نايبلا حور) .مكسفنأ دنع نم تاقلتخم ةغالبلا يف هل ةلئامث روس رشعب اوتأف :ئعملاو

 (لمجلا ةيشاح) .ةيبسن ةيلوألاف ؛نآرقلا لكب مهادحت نأ دعب يأ ءالوأ روس رشعب مهنم ةضراعملا

 ىلع نجلاو ةريثألا تدصمتتلا نفل لق :ىلاعت لاق ءءارسإلا ةروس يف امك نآرقلا عيمجمب مهادحت نأ دعب :امي مهادحت

 يف امك ةروسب مث ءانه امك روس رشعب مهادحت مث «ةيالا (88.:ءارسإلا) هب هلثمب نوني ايل ٍنآْدَقل اذَه لثيب اوُنأَي نأ

 (يواصلا ةيشاح) .ةرقبلا مث سنوي مث دوه مث الوزن دوه لبق ءارسإلاف ءسنويو ةرقبلا



 دوه ةروس ْ . ف 0 رشع يباغلا ءرجلا

 لزنأ آمن نيكرشملل باطخ ُاَوُملَعاَف ةنواعملل مهومتوعد نم ناوكلا رب عستو عل إف

 رمش َلَهَك وه اَِإ هَ آل هنأ يأ ةففخم نأ هيلع ءارتفا سيلو ِهَأ ملعب ًاسبلتم
 هتئيزَو ايدل ةيَحْلآ ُديِرُي ناك نم .اوملسأ يأ ؟ةعطاقلا ةجحلا هذه دعب (2) تروُمِلَسُم

 نم هولمع ام ءازج يأ مُهَدَمَعَأ َحِيَلِإَفَوُن نيئارملا ف يه :ليقو ؛كرشلا ىلع َّرّصأ نأب

 (2 َنوُسَحَتُي اَل ايندلا يأ ائيِفمهَو مهقزر مهيلع عّسون نأب ايف محر ةلصو ةقدصك ريح
 لم

 جالا ها لإ جف : 2 ريو الا ع ا يو ن9 2 1 13 1 ١

 هيف أوُعَتَص ام لطب طبَحَو ٌرانلا الإ ةرجألا ىف َحُْه سيل َنيِذلا ٌكيتلؤأ .اتيش نوصقني

 ف اذهو «ميملا اهيفو ماللا مث فلألا بتكت يأ ,فحصملا طخ يف امك نون ريغب بتكت 'ملإ" :مكل اوبيجتسي ملإف
 هادع امو ,دوه يف 'مكل اوبيجتسي مل نإف" لصو :ةيرزجلا حرشل مالسإلا خيش ةرابعو .عضوملا اذه صوصخ
 نأ امكف يأ :هللا ملعب (لمجلا ةيشاح) .عوطقم "كل اوبيجتسي مل نإف" ”كاوهتني مل نثل"و ."اولعفت مل نإف" :وحن

 ملكتملا ناك املكف ؛ملكتملا ملع بسح ىلع مالكلا نأل ؛مالك همباشي ال همالك كلذك ملع ههاشي ال هملع
 (يواصلا ةيشاح) .املع ءيش لكب طاحأ هنأل ؛هللا ملع نم عسوأ الو ءاغيلب احيصف همالك ناك ملعلا عستم

 لكلا نوكي نأ زوجيو ءهزاجعإ مكدنع ققحت اذإ نوصلخم هيف نوخسار مالسإلا ىلع نوتباث :نوملسم متنأ لهف
 مكزجعل ةرهاظملا ىلإ مكل اوبيجتسي مل نإف يأ ؛متعطتسا نمل "مكل اوبيجتسي مل" يف ريمضلاو ؛نيكرشملل اباطخ
 ام نإو ءهدنع نم لزنم هنأو هللا الإ هملعي ال مظن هنأ اوملعاف «ةضراعملا نع روصقلا مكسفنأ نم متفرع دقو

 ماهفتسالا اذه لثم يفو .ةعطاقلا ةجحلا مايق دعب مالسإلا يف نولخاد متنأ لهف ءقح ديحوتلا نم هيلإ مكاعد
 (نيلامجلا ريسفت) .رذعلا لاوزو بحوملا مايق ىلع هيبنتلاو بلطلا نعم نم هيف امل غيلب باحيإ
 عم مهوزغب نوبلطي اوناك نيذلا نيقفانملا يف :ليقو «ىراصنلاو دوهيلا يف :ليقف ءاطوزن ببس يف فلتخا :ناك نم

 ج ردنيف ىلوأ مومعلا ىلع لمحلاو ؛نيئارملا يف :ليقو ءةرخالا باوث نوحجري ال اوناك مهنَأل ؛مئاتغلا قع هللا لوسر

 :مهامعأ مهيلإ فون (يواصلا ةيشاح) .ةعمسلاو ءايرلا هجو ىلع تاعاطلاب ّيأي يذلا نمؤملاو قفانملاو رفاكلا هيف

 مهو قزرلاو ةحصلا نم اهيف نوقزري ام وهو ءايندلا ف سخب ريغ نم ةلماك ةيفاو مهلامعأ روجأ مهيلإ لصون يأ
 مهامعأ روص هيضتقت ام اوفوتسا مهنأل ؛اولمع ام ةلباقم ف يأ :رانلا الإ (كرادملا ريسفت) .نوقفانملا وأ رافكلا

 (نيلامحلا ريسفت) .ةئيسلا مئازعلا رازوأ مهل تيقبو ةنسحلا
 هب اوديري مل مهنأل ؛باوث مه نكي مل يأ مهعينص وأ «هوعنص ام ةرخآلا يف طبحو يأ :اهيف اوعنص ام طبحو

 (كرادملا ريسفت) .اودارأ ام مهيلإ فو دقو ايندلا هب اودارأ امنإ «ةرخآلا
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 نم نايب ِةَنيَب َْلَع ناك نمَقأ 2 َنوُلَمْعَي اوُناَك ام َلِطَبَو مهل باوث الف ةرخآلا يأ

 نما 36 هانصي دينا هعبتي ُدوُلَجَيَو نارقلا ىقنوي ترئموللا وأ ال84 يبا وهو هر

 اماَمِإ اضيأ هل دهاش ةاروتلا ََسوُم بِك نآرقلا يأ ءِهِلَبق نِمَو ليربح وهو هللا

 ىي َنوُنِمْؤُي ةنب ىلع ناك نم يأَكِبتلوُأ .ال ؟كلذك سيل نمك لاح ؟ ةَمْحَرَو
 ف ءُهُدِعَوَم ُراكلَأَ رافكلا عيمج ٍباَرْخألآ َنِم همي رْفكَي نَمو ةنحللا مهلف نآرقلاب يأ

 ةكم لهأ يأن الرف نولي ني ةارقلا نم نك كنبات شلل

 د ل ا ف هللا لع ىرتفأ نّمِم ُمَلَظَأ دحأ ال يأ َنْمَو مج -رونمؤي ال

 ةرخآلا لهأ فاصوأ ركذ ,مهرمأ ةبقاعو ةرخآلا نع نيلفاغلا ايندلا لهأ فاصوأ ركذ مدقت امل :خإ ناك نمفأ

 ؛ميظعتلل نوكي نأ الإ "كئلوأ" همئالي الو :يبنلا وهو (يواصلا ةيشاح) .مهير هجو مهلامعأب نوديري نيذلا
 (نيلامكلا ريسفت) .ةلصافلا "وأ" لدب ةفطاعلا واولاب ةحخسن فو «"نونمؤملا وأ" :هلوقو

 ,"يواضيبلا" يف هركذ امك ةوالتلا نم :ليقو ؛ةوالتلا نم ال عبتلا وهو ولتلا نم "اولتي" :هلوق نأ ىلإ ريشي :هعبتي

 .لقعلا ليلد وه يذلا ناهربلا يأ ليوأتب وه امنإ ةنيبلا ىلإ عجارلا ريمضلا ريكذتو
 وه :مهضعب لاقو 2 يببلا وه :مهضعب لاقو ؛«نآرقلا هنإ :مهضعب لاقف دهاشلا كلذ يف اوفلتحا :دهاش

 ريمضلا نع لاح ةلمجلاو ,فوذحم ربخلاف :ةاروتلا .زاجعإلا وه :مهضعب لاقو «حراشلا راتخم وهو ؛التلع ليربجلا
 (نيلامكلا ريسفت) .فوذحملا ربخلا نم لقتنملا باتكلا ىلع دئاعلا فرظلا يف

 ةداعسب زوفلا ىلإ ةلصولا هنأل ؛مهيلع لزنملا ىلع يأ "ةمحر" :هلوقو «نيدلا يف هب انمتؤم اباتك يأ :امامإ
 نفقا" :ىلاغع ةلوق باودع نأ ىلإ ةراكإ :قللادك نييلا مك مييطخلا رسقو . "سوق بانك" نع لاح ءنيزاذلا

 ةايحلا ديري نم وهو ءكلذك سيل نمك هبر نم ةنيب ىلع ناك نمفأ :هريدقت «فوذحم "هبر نم ةنيب ىلع ناك
 .نيب نيابتو ديعب توافت مهنيب لب هلثم سيل يأ "ال" :هلوقو «رانلا الإ ةرخآلا ف مهل سيلو ءاهتنيزو ايندلا
 (نيلامحلا ريسفت) .هيلإ ريصي يذلا هدعو ناكم يأ :هدعوم رانلاف

 ريهامج أرق امبو ءزاجحلا ةغل يهو رسكلا :امهرهشأ «ناتغل اهيفف ءكشلا :مضلاو رسكلاب ةيرملا :هنه ةيره يف
 «يفنلا نعم يراكنإ ماهفتسالا نأ ىلإ كلذب راشأ :دحأ ال يأ (لمجلا ةيشاح) .ميمتو دسأ ةغل :مضلاو «سانلا

 :هلوق اهرخآو "ملظأ نمو" :هلوق :اهوأ ءافصو رشع ةعبرأ انه اهنم ركذ دقو ءمهفاصوأ ركذ يف عورش اذهو

 (يواصلا ةيشاح) ."نورسخألا مه ةرخآلا يف مهفأ مرج ال"
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 قلخلا ةلمج يف ةمايقلا موي َمِهَبَر َْلَع َتروْضَرْعُي كلت هيلإ دلولاو كيرشلا ةبسنب

 رافكلا ىلعو غالبلاب لسرلل نودهشي ةكئالملا «نانسبلا عمج ُدَهَشَألا ُلوَقَي
 .نيكرشملا م29 َنيِملَظلَأ َلَع ِهَّللأ ةَئْعَل يأ زيتو الغ اريدك سيلا الؤتق بينكدلاب

 3و ةجوعم َجَرِع ليبسلا نوبلطي اَبوْغَبَيَو مالسإلا نيد ِهّللأ يبس نع َنوُدِصَي سب تربل

 مه َناك اَمَو ضرألا ىف هلل َتربِزِجُعُم أوُنوُكَي مل كبتلوأ 4 0 نورفك دي ايكو ةرْج الأب
 مهالضاإب تذهل مهل تمنُصُي هباذع ملكك وعني راسا م نِم تام يأ . هللا نود نِم

 مهتهارك طرفل يأ (2) َنوُرِصَبُي أوئاك اّمَو ق 0 أ و َنوُعيِطَتَسَي أوناك ام مهريغ
 قحملا يأ ع

 ةدبؤملا رالا ىلإ مهريصمل ٌوُجَسفنأ أَورِسَح َنيِذَلأ كبت .كللد اوعيطتسي : مفأك هَل

 َمَرَج ال .كرشلا ىرعد نم هللا ىلع 2و َنوُرَئفَي اوُناَك ام مَع باغ لْضْو مهبلع د ا

 ةرخآلا يف ةلضاحلا ةمحرلا نع كلذب نودرطيف ةمايقلا موي مهل هلوقي ىلاعت هللا مالك نم اذه :خلإ هللا ةنعل الأ
 هللا ليبس اقباس روكذملا ناك امل :ليبسلا نوبلطي (يواصلا ةيشاح) .ايندلا ةمحر نع نودرطي مهنأ دارملا سيلو

 (نيلامكلا ريسفت) .رخآ اليبس نوبلطي :ىععملاو «ليبسلا سنج ىلع ريمضلا داعأ ؛:ةجوعم هبلط روصتي الو
 يأ ءيشلا تيغب :لاقي .بلطلا :يغبلاو «ةدرلاب اوجوعي نأ اهلهأ نوغبي :ليقو ءباوصلا نع ةفرحنم :ةجوعم
 اهتعس عم ضرألا يف كلذ اودارأ ول ,هذخأ نم مهسفنأ نيتئاف :هللا نيزجعم اونوكي مل (نيلامكلا ريسفت) .هتبلط

 مه سيل :نعملاو ؛"ناك" مسا يف ةدئاز "نم" :خلإ ءايلوأ نم (نيلامجلا ريسفت) .برهم لك اهيف اوبره نإو
 (يواصلا ةيشاح) .مهنع لا باذع ل وعني هللا ريغ نم راضنأ

 ةرابع :كرشلا ىوعد نم (كرادملا ريسفت) .هللا ةدابعب ةهآلا ةدابع اورتشا ثيح :خلإ مهسفنأ اورسخ
 ءْدَيوإ» :ىلاعت هلوق هيلع لدي امك مهنع بيغت ّيلا يه ذإ ؛حضوأ يهو اهتعافشو ةهلألا نم :"دوعسلا نا

 (نيلامحلا ريسفت) .(57 :صصقلا) 4 َنوُمْعْرَت منك نيا َئاَك رش َنْيَأ لوقف حِهيِداَني
 اهانعمو «"رشع ةسمخ" بيكرت "ال" عم بكرم مسا هنأ ىلإ هيوبيسو ليلخلا بهذف "مرج ال" يف فلتخا :مرج ال

 ام ىلع "اقح" وهو هماقم مئاق ردصمو «لعفلاب هليوأتل ؛ةيلعافلا ىلع عفرلا عضوم يف اهدعب امو ءقح وهو لعف نيعم
 مدقت امك ةيفان "ال" :ليقو «ءاقبلا بأ كلسم ىلع روهمجلا بهذم ىلع هل ريسفت "اقح" :هلوق .ءاقبلا وبأ هركذ
 - بسك يأ رمضم هلعافو ءبسك :هانعم "مرج"و ةدئاز :ليقو ؛هلعاف هزيح يف ام نأو ؛قح :هانعم لعف "مرح"و
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 اوئخأَو بكسل أو أولِمَعَو اونا: نينا نإ 29 توئخألا مه ةرجألا ىف عم اقح

 ةفص كَم [ حجو َنوُدِلَخ انيِف مه ٍةنَجْلا بنحصأ كينلوُأ خي ر لإ اوبانأو اونأمطاو اونكس

 عيمتلاو رِسبلاو رفاكلا لثم اذه ٌمَصَألاَو ائَمَعَألاح نينمؤملاو رافكلا ِنيقيِرَقْلا

 لصألا يف ءانلا ماغدإ هيف 2 َنوُركَذَت اق ال ؟ العم ناوي نمؤملا لثم اذه
 ايوتسي آل

 ربل ما يو ' يأ أ يؤ لإ ون التزأ ذق دقلَو . ن وظعتت :لاذلا يف
 بج ص

 هبسك هنأل ؛امرج بنذلا يمس هنمو ,مهبساك يأ هلهأ مراح نالف :محلوق نم «ةرحآلا يف نارسخلا مهلمع مهل -

 :اهانعمو «ربخ اهدعب امو ؛"لجر ال'ك اضيأ بكرم وه :ليقو ءرحجلا فرح طاقسإب بصن عضوم يف هدعب امو
 (نيلامكلا ريسفت) .عنم الو دض ال :اهانعم :ليقو «هللا نأ يف يأ راج ريدقت ىلع هنإ :ليقو «دب الو ةلاحم ال

 ,"اقح" ةلزنمب تراص ئح اهلامعتسا رثك مث «ةلاحم الو دب ال :انلوق ةلزنمب "عرج ال" :هلوق نإ :ءارفلا لاق :اقح

 هيف "مرج ال" :"دوعسلا يبأ" يفو (ريبكلا ريسفتلا) .نسحم كنأ اقح :ىنيعم ىلع نسحم كنأ مرج ال :برعلا لوقت
 كلذ مهعفني ال :ئععملاو ؛هلعاف هزيح يف ام نأو قح ئعمت لعف "مرج"و قبس امل ةيفان "ال" نأ :لوألا ءهجوأ ةثالث

 لآ امو رافكلا لاوحأ هللا ركذ امل :اونمآ نيذلا نإ .بانطإلل افوخ هانكرت رخأ هوجو هيف نييوحنللو ءقح لعفلا
 (يواصلا ةيشاح) .مهرمأ هيلا لآ امو نيففوملا ركذي مهعبتأ ءمهرمأ هيلإ

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلإ اوعجر يأ ةدحوملاو نونلاب "اوبانأو" «ةنئكمطملا ضرألا وهو ةنحلا نم :اونأمطاو اونكس

 نم دارملاو «هللا ملع يف مقواقش قبسل ؛قحلاب عافتنالا مهبلس هللا نوك نع ةيانك اذه ميسالاو ىمعألاك
 ءناك هجو يأب هدوصقمل ىدهلا لبقي ال يذلا وه هنإف «نيفصولا نيذمب تفصتا ةدحاو تاذ مصألاو ىمعألا

 زيزعلا هباتك يف هللا ةداع ترج :انلسرأ دقلو (يواصلا ةيشاح) .عيمسلاو ريصبلا وه :هريظن يف لاقي كلذ لثمو

 مهمنأو نيمدقتملا ءايبنألا صصق ضعب مهل ركذي «لاثمألا مه برضو مهخبوو رافكلا ىلع ججحلا ماقأ اذإ هنأ
 نم .خلإ ينإ هموقل لاقف يأ الئاق وأ لاقف :هريدقت يأ :لوقلا فذح ىلع (يواصلا ةيشاح) .نودتهي مهلعل

 (نيلامكلا ريسفت) .مزاللا نابأ نم انهه نيبملا نأ ىلإ ريشي :راذنإلا نيب ."حورلاو دوعسلا يبأ"
 :هلوقب حراشلا راشأ هيلإو ."انلسرأ"ب ةقلعتم ءابلاو ةيردصم "نأ" نأ ىلع اودبعت ال نأب يأ :لإ اودبعت ال نأ

 هلوقل حورلا :حون لاق :"ةيمجنلا تاليوأتلا" يف لاق ءكرشلا نع مهنيب اسبلتم هانلسرأ يأ ةيهان الو "نأب يأ"

 ءيشب ةلولعم تناك امهم هللا ةدابع نإف ءاماحردو ةرحآلاو اهقاوهشو ايندلا اودبعت ال نأ ندبلاو سفنلاو بلقلا

 .ةقيقحلا ىلع هللا ال ءيشلا كلذ دبع هنإف ةرخآلاو ايندلا نم
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 َلاَقَف .ةرخآلاو ايندلا يف ملؤم (2) ميلا موي باذع هريغ مثدبع نإ جكيلع فاخأ نإ م ف هولا دك أ ماع يك 1 نك قو ناسا «وك ام

 كل لضف الو اَنَلثِم اَرَشَي اَّلِإ كلَرَت ام فارشألا مهو يِمَوَق نِم أورقك َنيِذلا اَلَمْلا

 َىِداَب ةفكاسألاو ةكاحلاك انلفاسأ اَنْلِذاَرَأ جه تريلا لِ َكَلَعَبَتا كلَرَت اَمَو انيلع

 تقو يأ فرظلا ىلع هبصنو كيف ركفت ريغ نم ءادتبا يأ هكرتو ةزمهلاب يَّولآ
 عدبلا نم نم ورمع يبأل

 مكنظَت َلَب انم عابتالا هب نوقحتستف لْضَف نِم اَنلَع َمُكَل ىَرَ اَمَو د لوا تودع
 َمْيَءَرَأمَوَقَي لاق .باطتلنا نق .ةقع ةفوق اوجردأ «ةلاسرلا ىوعد يف كريب ذك

 201017 -هدنع نِم ةوبن ةَمْحَر ىندّتاَءَو قر نْم نايل ل ثد# إ قورصأ

 ميلألا دانسإ نأ نيعي «يزاحم مويلا ىلإ ماليإلا ةبسنف «مويلا ال باذعلا وه املؤم هنوكب فصتملا :هيلأ موي باذع

 هيلع اوجتحا :هموق نم اورفك (حورلاو لمجلا ةيشاح) ."مئاص هرامث" :كلوقك فرظلا ىلإ دانسإ مويلا ىلإ

 ةثالثلا هذه نع مهياجأ دقو ."خلإ مكل ىرن امو" ."خلإ كعبتا كارن ام"و ."ارشب الإ كارن ام' :تاهبش ثالثب

 اذه "خلإ هللا نئازخ يدنع مكل لوقأ الو" ارق اليصفتو «"خلإ ةنيب يلع تنك نإ متيأرأ موق اي" :هلوقب الامجإ
 (نيلامجلا ريسفت) .ىلوألل در "كلم نإ مكل لوقأ الو" هلوقو ةيناثلل در "بيغلا ملعأ الو" :هلوقو ؛ةريخألل در
 (يديس) .لعنلا عناص وهو فاكسأ عمج "ةكفاسأ" :هلوقو ءجاسنلا وهو كئاح عمج :ةكاحلاك

 :نيعملاو ءروهظلا يعمي ودبلا نم يداب نوكي نأ لمتحي ءايلا ةءارق ىلعو ؛كوعبتا ام اوركفت ولو :ركفت ريغ نم
 هماقم هيلإ فاضملا ميقأو فاضملا فذحف يأ :فرظلا ىلع هبصنو (نيلامكلا ريسفت) .قمعت ريغ نم يأرلا رهاظ

 لاق ."لمجلا" نم ءفورظلا يف اعسوت اهدعب اميف "الإ" لبق ام لمعي نأ زاجو «"كعبتا" نيتءارقلا ىلع هيف لماعلاو

 ندبلا نأ قحلا ىلع بلاغلا نإف «ةرهاظلا هحراوجو ندبلا حورلا عابتأ نم لذارألا امأ :"ةيمجنلا تاليوأتلا" يف

 ىلخت الو ءاهرفك ىلع نوكت ءوسلاب ةرامألا سفنلا نكلو ةعيرشلا لامعأب حراوجلا لمعتسيو حورلا ةوعد لبقي
 :قلخلا رثكأل داقعملا وه امك ةيويتذ ةحلصمو دساف ضرغل الإ ةينيدلا ةعيرشلا لامغأب لمعتسي ندبلا

 ؛اعيمج نيبذاك مكنظن لب :"دوعسلا يبأ" ةرابعو «كنظنو كل :لاقي نأ ماقملا ناكف الإو :هلإ هعم هموق اوجردأ

 هيف باطخ اذه :موق اي .كقيدصت يف مهايإو ةوبنلا ىوعد يف كايإ وأ ؛ةدحاو مكاوعدو ادحاو مكمالك نوكل
 (يواصلا ةيشاح) .م فيطلتلا ةياغ
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 اَهوُمُكُمُنَأ لوعفملل ءانبلاو ميملا ديدشتب ارق قو ةكيلَع تيفخ تتفق

 محلتسأ آل ِمْوَسَيَو .كلذ ىلع ردقن ال 2) ومركز اهوبق ىلع مكر أ
 دراطب نأ 1م هَ ىلع لِ يباوث رح ام نإ هينوطعت الام ةلاسرلا غيلبت ىلع لَ

 اب

 مهملظ نمم مه ذخأيو مهيزاحيف ثعبلاب ميول مُهَّنِإ يوميرمأ امك ثمان نأ
 ينعنمي ٍنْرُصَمَي نم ِمَوََيَو .مكرمأ ةبقاع () َوُأَهجت اًمْوَق ركدَرَأ َيكَلَو مهدرطو
 ءاتلا ماغدإب | نوُرَكَدَت الهف انَقَأ يل رصان ال يأ 4 جك دررط نإ هباذع يأ هللا َنِم

 ملعا أ أ َرَح ىو كل وُ لَو . ن وظعتت :لاذلا يف لصألا يق ةيناثلا

 ةدرو#
 :كغأ رقتغ قررت تأ لوأآلو مكلثم رش انأ لب كعلم ىلإ لرقأ 0و :تيَقَلأ

2 0 
 ا 3 ١ طا

 5200500 ص

 نأ
 بح ب

1 

 َنِمَل كلذ تلق نإ اذإ َنِإ ممهيولق  ةييقلأ ىانب فاق ١ اريَخ ُهَّللأ مكيتَوُي نل

 2ايام ل ...... انتمصاخ امل َدَج دق ٌحوُسي َيأولاَق © َنيِملْظل

 اهسفن يف ةنيبلا نأل ؛ريمضلا ديحوتو ءمكدهت ملف :تيفخ (نايبلا حور) .مكيلع ةنيبلا كلت تيفحأ يأ :تيمعف

 هنأل وأ ءراصتخالل اهفذحو ةنيبلا دعب تيمعف :ريدقت ىلع وأ «ةوبنلا ءافخ بجوت اهءافخ نأل وأ «ةمحرلا يه

 .فوذحم "ذخأي" لوعفمف ؛مقانسح مهل ذخأي يأ :مه ذخأيو (يواضيبلا ريسفت) .امهنم ةدحاو لكل
 (كرادملا ريسفت) .مكنم ريح مهنأ وأ مكبر ءاقل نولهحت وأ ءلذارأ مفوعدتو نينمؤملا ىلع نوهفاستم يأ :نولهجت

 فوطعم ”بيغلا ملعأ الو" :هلوقو ؛لاماك "لضف نم انيلع مكل ىرن امو" :مهوقل در اذه :خإ مكل لوقأ الو
 كارن امو" مهلوقل در اذهو ؛حراشلا لاق امك «بيغلا ملعأ نإ :مكل لوقأ الو يأ ,"هللا نئازخ يدنع" ىلع

 نإ :محل لاقف «كوعبتي مل نطابلا يفو مهركف لوأو مهاح رهاظ يف يأ "يأرلا يداب انلذارأ مه نيذلا الإ كعبتا
 ارشب الإ كارن ام" مههوقل در "كلم نإ لوقأ الو" هلوق .هب مكحأف بيغلا ملعأ ال ىنأل ؛رهاظلا ىلع لوعأ امنإ

 (لمجلا ةيشاح) ."انلثم ارشب الإ كارن ام" :اولوقت ىح ةيكلملا عدأ مل انأ :لاق هنأكف "انلثم

 ريسفت) .رهجلا يف يازلا سناجتل ؛الاد هؤات تبلق «هباع اذإ هيلع ىرز نم لاعتفا ءاردزالا :مكنيعأ يردزت

 وأ ايندلا يف يأ :اريخ .مهرقفل ؛مكنيعأ مهيردزت نيذلا نينمؤملا لجأل يأ نونمؤملا مهو : مكنيعأ يردزت (نيلامكلا

 (نايبلا حور) .عقو دقو نيرادلا ريخ مهيتؤي نأ هللا ىسعف «ةرخالا ف
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 .هيف () َنيِقٍدصلَأ َنِم تنكح نإ باذعلا نم هب اًنُدِعَت امب اَنَبَأَ اَل'َدِح تكف

 29 َنيِزِجَعُمب مكن آَمَو يلإ ال هيلإ هرمأ نإف ؛مكل هليجعت َءآش نإ هلأ هب مكي اَمْنِإ َلاَق

 مُكَيوْعُي نأ ُديِرُي هلل َناك نإ ْمُكَل َحَصنُأ نأ ُتدَرَأ نإ نِحضُن ديد فقتي هلو .هللا نيتئافب

 ل ١ ستملا عك الو" هيلع لو طرشلا باوجو مكءاوغإ يأ
 نم دب الف ءانلادج ترك انلادح عشر يع اتعلداحج وأ :تادكاف لادخلا ف ةةيعرش يأ *انلادج ت رثكأف

 (لمجلا ةيشاح) .لعفلا نم موهفملا دعولا يف يأ :هيف (نيلامحلا ريسفت) .فطعلا حصيل ؛نيليوأتلا نيذه دحأ
 ريدقت ناك اقلطم ال طرشب اديقم كلذ ناك امل :2إ يحصن .باذعلا نم ةعفادملاب وأ برملاب :هللا نيتئافب
 يرشخمزلا هركذ ام ىلع اذه ؛مكل حضنأ نأ تدرأ نإ يحصن مكعفني ال مكيوغي نأ ديري هللا ناك نإ :مالكلا
 نأ ديري هللا ناك نإ :ريدقتلاو ؛باوحلا ليلد اهلك ةيطرشلا ةلمحلا يواضيبلا لعحو «قازاتفتلا ةمالعلا هحرشو
 «رادلا تلخد نإ قلاط تنأ :لحرلا لاق ول :لوقت كلذلو ؛يحصن مكعفني ال مكل حصنأ نأ تدرأ نإف مكيوغي

 باوج :امهدحأ ؛نيطرشب انمضتم مالكلا نوكيف اذه ىلعو «قلطت .ءتملك مث تلخد نإ ءاديز تملك نإ

 ."يحافخلا ةيشاح" يف هليصفتو ليوط مالك ماقملا كلت يفو «ةديقم ةدحاو ةيطرش لوألا ىلعو «ريحألا
 طرشلا ىلع مدقتي ال باوجلا نأ نييرصبلا بهذم نأل ؛اباوج روكذملا لعجي ملو لوألا يأ :طرشلا باوجو
 نأ ديري هللا ناك نإ :ريدقتلاو :هباوجو لوألا طرشلا وه ىناثلا طرشلا باوجو نيعي «نويفوكلا هزاجأ نإو
 لعجي باوجو ناطرش مالكلا يف عمتجا اذإ هنأل ؛كلذو ءيحصن مكعفني الف مكل حصنأ نأ تدرأ نإف مكيوغي
 ؛لوألا دوحو لبق جراخلا يف دجوو يناثلا طرشلا لصح نإ الإ باوجلا عقي الف ؛لوألا ,يف اطرش ىناثلا طرشلا

 :هدبعل لاق ولف «قلعملا عقي مل الوأ لوألا هجو نأب رمألا سكعنا ولف ؛جراخلا يف طورشملا ىلع مدقم طرشلا نأل

 دجو ولف ءديز مالك دوحو لبق رادلا لوخد دجو اذإ الإ قتعي مل «رادلا تلخد نإ اديز تملك نإ رح تنأ
 دجو ولف ءطورشملا ىلع مدقم طرشلاو «رادلا لوخدب اطورشم مالكلا لعج هنأل ؛كلذو «قتعي مل الوأ مالكلا

 :رعش ."ةجهبلا" نتم ف لاق كلذلو «لوحدلاب قوسم مالك هنأل ؛هيلع قلعملا دجوي مل الوأ مالكلا
 (لمجلا ةيشاح) .تلعف ريحأ دعب الوأ نإ تلخد نإ تملك نإ قلاطو

 نإ :ريدقتلاو هيلع قبس ام ةلالدل ؛هباوج فذح طرش "مكل حصنأ نأ تدرأ نإ" :هلوق يأ :خلإ هيلع لد

 يلا ناك نإ9» . :ىلاعت ناي ةنويسوب هوي يتبو ءيحصن مكعفني ال مكل حصنأ نأ نر

 مكعفني مكل حصنأ نأ تدرأ نإف مكيوغي نأ فير هللا كاك نإ :ريدقتلاو (" 4 :دوه) 4: كيوب نأ ديرُي

 نم نويفوكلا هيلإ بهذ ام ىلع امأو ءطرشلا ىلع ءازحلا ميدقت مدع نم نويرصبلا هيلإ بهذ ام اذه ءيحصن
 نيريدقتلا ىلعو «يناثلا طرشلل ءازج -- لوألا طرشلل ءازج "يحصن مكعفني الو" :لجو زع هلوقف ؛هزاوح
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .يناثلا طرشلاب قلعم هب هقلعتو لوألا طرشلاب قلعتم ءازجلاف
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 ُهنرتف ةكم رافك يأ تتزولوقي لبرمأ :ىلاعت لاق مه تروعَجت هب هَِلِإَو مكبر وه

 َنوُمِرُجت امي ءََِ أَنأو هتبوقع يأ ىاَرجإ لَ يرث نإ لق نآرقلا دمحم قلتخا
 َكمْوَق نم ترمي نآ هنأ حوُ لإ بجوأو .يلإ ءارتفالا ةبسن يف مكمارحإ نم

 مهيلع اعدف كرشلا نمو: ترولعفُي أوثاك امي نزع ةيييثوت بت الق َنَماَء َدَق نم الإ

 كافل عَنْصأَو :لاقو «هءاعد ىلاعت هللا باجأف «ضرألا 3 ”نر كي تف 3» :هلوقب
 اورفك اَوُمَلَظ َنيِذَلا ىف ىنبِطحت اَلَو انرمأ اًَنيَحَوَو انظفحو انم ىأرع انّيَعَأب ةنيفسلا - 5 57 2 6 5 20 ل: 8 رد سا.

 (2) َنوقَرغُم مجنإ مهكالهإ كرتب عت 0 هأ

 عماسلا طيشنت لحأل ؛اهئازجأ نيب ةضرتعمو حون ةصق ءانثأ يف ةليخد ةيآلا هذه نوكت اذه ىلعف :ةكم رافك يأ

 ."لمجلا" نم «قايسلا رهاظ وه امك حون ةصق ةلمج نم ةيآلا هذه نأ ىلع نيرسفملا رثكأو ؛ةصقلا ةيقب عامسل

 يذلا يحولل زرابلاو التفع حونل عوفرملا رتتسملا ريمضلا "هارتفا" ءحون لوق "نولوقي مأ" :"نايبلا حور" ةرابعو

 نيرسفملا رثكأ ةلمجلابو .#:3ع احون نعي :ام# سابع نبا لاق "هارتفا نولوقي مأ" :"دوعسلا يبأ" يفو ؛مهيلإ هغلب
 ةكلع حون ةصق ةلمج نم ةيآلا هذه نأ ىلع

 وهف الإو ءدوحلا نع ةيانك هللا طسب نأ امك ؛ةيؤرلاو ظفحلا نع ةيانك "اننيعأب" :هلوق نأ ىلإ ريشي :انم ىأرمب

 نأ ىلإ ريشي :انظفحو انم ىأرمب (نيلامكلا ريسفت) .اننيعأب امتيلتع عا لاخلا لحم يف وهو «ةحراجلا نع هزنم هناحبس

 لاقو .اظوفحم ىعم يف ءيشلا ظفحل ببس يه لب لمعلا ةرشابم ىلع لمعتست يلا .تالآلا نع تسيل نيغلا
 .انمامأ يأ اننيعأب :يفشاكلا

 ريرحتلا تقو يف أشنأ [(يواصلا ةيشاح) .مهل دب ال كالحلا نإف ,مهأش يف نيعجارت ال يأ] :خلإ ينبطاخت الو
 يِنيِطاَحُت الو :ىلاعت هللا لاقو لإ (17:حون) (ضْرَأْلا ىَلَع ْرْدَن ال ٌبّرظ :اعد اتفع احون نأ وهو يبلق يف ةهبش
 يف تيأرف ؛مهتاحن يف هللا بطاخ التِفَع احون نأ ةيآلا هذه نم مهفف «هنع ةياكح (77:دوه) اوُمَلَظ َنيِذلا ىف

 ينعي :لوألا ؛هوجو هيفف "نوقرغم مهفإ اوملظ نيذلا يف نيبطاخت الو" :هلوق امأو :اذه وهو هباوج "ريبكلا ريسفت
 دعب مهيلع اعد كلذ 3 حون ملع املف ,مكحلا اذهب مهيلع تمكح دق ينإف ؛مهنع باذعلا ريخأت نيم بلطت ال

 نيذلا ىلع باقعلا كلذ ليجعت يف ئبطاخت الو :يناثلا ."ارايد نيرفاكلا نم ضرألا ىلع رذت ال بر" :لاقو كلذ

 هتأرما :اوملظ نيذلاب دارملا :ثلاثلا ءاعنتمم هليجعت ناك نيعم تقو يف باذعلا كلذ لازنإ تيضق امل ٍنإف ؛اوملظ

 .ريخألا باوجلا "نايبلا حور" بحاص راتخاو «ناعنك هنباو
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 أوريخس -ومولا نم ةعابج ايم هيلع 2 م اَمَلُخَو ةيضام لاح ةيلكح تلقا خلصت

 انوحن اذإ 20 َنوُرَخَسَ امك َمُكَدِم ٌرَكَسَت انِإقاَنِم أوُرَحَسَت نإ َلاَق هب اوؤزهتسا ُهَنِ
 لزني لجو ِهيرْحح ُباَذَع ِهيِتأَي معلا لوعفم ةلوصوم نم َتروُمَلَعَت َفَوَسَف .متقرغو
 روُنتلا َراَفَو مهكالهاب اًنرمأ َءاَج اَذإ عنصلل ةياغ َنَيَح .مئاد /2) ُميِقُم ٌباَذَع ِهيَلَع
 يأ نيَجَوَر لك نم ةنيفسلا يف ايف لمْ نلف حونل ةمالع كلذ ناكو ءاملاب زابخلل
 12 وعلو ماقول عووجك زهور واااو ظاعام ممم اع ةجا جا 11211111 ]1 ] ] ] ] ]1 نكلاو ركذ

 هلمعب يأ :هب اوؤزهتسا (بيطخلا ريسفت) .كلفلا عنصي هنأ هيلع قدصي ناك تقولا كلذ يف يأ :ةيضام لاح ةياكح

 تنك ام دعب اراخن ترص :هل نولوقيو هنم نوكحضي اوناكف هءاملا نم ةديعب ةيرب يف اهلمعي ناك هنإف ةنيفسلا

 نم اوبجعت مهأ ريغ افوكوهي مفوكل وأ ءامب عافتنالا الو ةنيفسلا نوفرعي ال موكل امإف مهؤازهتسا امأو ءايبن

 ناك نم نأل ؛ءازهتسالاو ةيرخسلا لحم متنأ يأ :مكنم رخسن انإف (يواصلا ةيشاح) .امب ءام ال ضرأ يف هعنص
 (يواصلا ةيشاح) .ةلك اشملا باب نم مالكلا نوكل ةحججاح الو .ةيرخسلاو ءازهتساالاب قحا وهف لطاب رمأ ىلع

 (نايبلا حور) .ةداع راعلاو يزخلا قوحل نم ةيرخخسلاو ءازهتسالا يف امل ءازخإلاب باذعلا فصو «هلذيو هنيهي يأ :هيزخي
 :نيعملا وأ ءرورجم لب ةيطرشب تسيل "اذإإف ؛"عنصي"ب ةقلعتم ةراج "ىح" نوكي نأ لمتحي :عنصلل ةياغ

 نم اه لحم 0 ةيطرشلا ءازج ىلع تلخد ةيئاذتبا نوكي نأ لمتحيو عدعولا تقو ءاج نأ ىلإ كلفلا حاصل

 ةفوكلا يف ناكو «ليق امك ضرألا هجو هب دارملا سيل نعي :زابخلل (نيلامكلا ريسفت) .اضيأ ةياغ يهو .بارعإلا

 ءاملا عبن املف ؛ةنيفسلا يف كعم نمو بكآراف ؛رونتلا نم روفي عاملا ثيأر اذإ :حونل ليق هنأ ي دهر :حونل ةمالع

 :ليقف رونتلا ناكف 5 اوفلتحاو . "دوعسلا أ" نه ةراجح نم ناكو دع مدأ رونت ناك :ليقو هتأرما هتربحخأ

 ٍيفو ءعضوملا كلذ يف ةنيفسلا لمع ناكو ةسينكلا يلي امث لخادلا نيمي نع اهدجسم عضوم يف ةفوكلا يف ناك

 نيع :هل لاقي ,ماشلاب مضاوم ُُق ليقو «دنهلا ِق :ليقو عهيف ناك قرغلا نأل ؛ةفوكلا لد سه :ق وراغلا :"”سوماقلا"

 ؛ركذم وهو كلفلا ىلإ دئاعلا ريمضلا ثينأت نعي :ةنيفسلا يف (نايبلا حور) .ضرألا هجو رونتلا :ليقو :ةدرو
 (نيلامكلا ريسفت) .ةنيفسلا ئيعم يف هنوكل

 ,رخآلا نع امهدحأ غتسي ال نينثا لك :ناجوزلاو ءانهه ةأرملاو ءرملا نيجوزلل ريسفت :+2! ىثنأ وأ ركذ يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .لقن جوزو ءتفج جوز :لاقي ءجوز :امهنم لكل لاقيو
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 تلح حونل رشح هللا نأ ةصقلا فو ,لوعفم وهو ىتنأو ًاركذ نيت 31 اهيهعاولا لك نحيف
 ىلع ىئميلا هدي عقتف ءعون لك يف هيديب برضي لعجف سهيل ريطلاو عابسلا

 ]| هدالوأو هتجوز يأ َىََلَمَأَو ةنيفسلا يف امهلمحيف «ىثنألا ىلع ىرسيلاو ركذلا

 ماحو ماس: فاالخب ناعنك كلور عع هوب وهو وعد مهتم يأ ُلَوَقْلَآ هيلع قَّبَس نم
 زيان دطرأ .برعلا وأ فاكلا رسكب

 اوناك :ليق ع2 ليلق الإ َدُهَعَم َنَماَ 3 0ك َو ةثالث مقاجوزو مهلمحف «ثفاي وو
 كرتلا يبأ

 لاجر مهفصن را ةنيفسلا ف ناك نم ع 'ليقو يهؤامناو ل لاسر ع

 ةفص "نينثا"و "لمحا" لوعفم :لوعفم وهو (نيلامكلا ريسفت) .نيجوزلا فانصأ لك نم نأ :امهعاونأ لك نم

 ال «نينثا لك نع ةرابع ناجوزلاو (ه١ :لحنلا) نيا نْيِهلإ | وَذَحَتت الو :ىلاعت هلوقك نايب ةدايزو هل ةدكؤم

 ؛نما نملو هل ايلعلاو ءبارشلاو ماعطلل ىطسولاو ءشوحولل ىلفسلا :تاقبط ةثالث ةنيفسلا تناكو :ةنيفسلا يف
 نمو" :هلوق ءكلهأ لمحاو يأ :كلهأو (نيلامكلا ريسفت) .سنإلا اهطسو فو ريطلا اهالعأ يف ناك :ليقو

 اهلمحف تنمآ امهادحإ «ناتجوز هل ناك ذإ تملسأ ىلا يأ "هتجوز يأ" :هلوقو ءنمآ نم لمحاو يأ ,."نمآ

 يهو «ةرفاك ىرخألاو ةنمؤم امتادحإ ناتأرما هل ناك هنإف ةنمؤملا هتأرما :دارملاو :؛"نيجوز" ىلع فطع :كلهأو

 ةنيفسلا يف نكي مل اذه ىلعو :ةثالث .رييغت ندأب "دوعسلا يبأ" يف اذكه (نايبلا حور) .مهؤاسنو هونبو ناعنك مأ
 ؛ةنالثلا هينب هعم لمح 3 اح ون نأ تثدح :لاق جيرح نبا ج رخأ (جيرحج نباو ةداتق نع كلذ يورو (رفن ةينامث الإ

 رهاظ كلذ نع ىبأي نكلو .نادوسلاب تءاجف هتفطن ريغي نأ اعدف ةنيفسلا يف هتجوز ماح باصأو «هينبل ةوسن ثالثو

 ةتس اوناك :ليق .هلهأ نم اوناك ةعبسلاو «هلهأل هرياغت ىلع لدي "كلهأ" ىلع "نمآ نمو" :هلوق فطع نإف «نآرقلا

 (نيلامكلا ريسفت) .رشع انثا لكلاو مهؤاسنو لاجر

 نمم سانأ ةتسو هونبو حون :ةرشع اوناك :قاحسإ نبا لاقو هان سابع نبا نع ريرج نبا كلذ يور :نونامث
 يأ هلعاف نم لاح اوبك را تف قلعتم : هللا مسب (نيلامكلا ريسفت) .اعيمج مهجاوزأو مهاوس كي نم ناك

 مدقم ربخ "هللا مسب" :"لمجلا" يف لاقو (دوعسلا يبأ ريسفت) .هللا مساب نيلئاق وأ ىلاعت هللا نيمسم اوبكرا

 .رخؤم أدتبم "اهاسرمو اهيرحب" :هلوقو
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 ”وُفَغَل َيَر َّنِإ اهريس ىهتنم يأ اه اهوسرو اهيرج يأ ناردصم ايهضر نيميملا حتفب

 مظعلاو عافترالا يف ردي وم ىف مهب ىرجت َئِهَو .انكلهي ملا ثيح 20 ْمِحَر

 نكت الو انعم بك بي + ةييفاسلا نع ٍلْزَعَم ف َاَكَو ناعنك ُْهَنَبَآ حوُت لّداَتَو

 َمساَع ال َلاَق ٍءآَمْلآأ ب يعنمي ىُمِصْحَي ٍلَبَج ىلإ َىِواَقَس َلاَق (2) َنيِرِفَكْلآ عم
 ”دوعص ع 78 ' . 9 ْ 2 . نص +#م

 اَمُجِيَب لاَحَو :ىلاعت لاق .موصعملا وهف هللا ّمِحَر نم نكل الإ هبادذع هللا رمأ نم َمْوَيْل
 ةضاخ

 ..... «كنم عبن يذلا ٍكَءآَم ىعّلَبأض ْرَأتَي َليِقَو 29 َيِقَرْغُمْلا َنِم َراكف ٌحْوَملا
 جرخ

 يف لاقيف مضلا امأو ؛حتفلا بساني ريسفت اذه :حلإ اهيرج يأ .ىسرأو ىرجأ نمو ءىسرو ىرج نم ني نانا ررابعم
 نم ميملا بصنب :يئاسكلاو ةزمحو صفح أرقو ؛«بيطخلا لوق هديؤيو (لمجلا ةيشاح) .اهؤاسرإو اهوار | يأ :هريسفت

 اهؤارجإ هللا مسب يأ تيسرأو تيرجأ نم ميملا مضب :نوقابلاو «ناردصم امهو اهوسرو اهيرج يأ تسرو ترج

 امس باب نم هنوكل ارظن واولا ديدشت عم نيتمضب :اهوسرو .نيرسفملا رثكأ ةريخألا ةءارقلا هذه ىلعو ءاهؤاسرإو
 ريسفت :خلإ اهريس ىهتنم يأ .وسرلل ريسفت "اهريس ىهتنم يأ" :هلوقو ءاضيأ رخآ ةغل هيفو ءاومس هردصمو
 .ابلطو اربخ امهفالتخال ؛اهلبق امع ةعطقنم ةلمجلاو مدقم هربخ "هللا مسب"و ؛ءادتبالا ىلع ناعوفرم امهو ءوسرلل

 :هلوق نوكي نأ لمتحيو ءمكبو مكعم يأ ردقم دئاعلاو ءاهلاو واولا نم ةردقم الاح ةلمحلا نوكي نأ لمتحيو

 تقو هللا مسب نيلئاق اوبكرا يأ نامز افرظ امهو "اهاسرمو اهيرحب" يف لماعلا وهو لوقلا ريدقتب الاح "هللا مسب"

 (نيلامكلا ريسفت) .اهءارجإ
 يبأ' يف امك مهي ةسبلتم يرحت يهو نيمسم اهيف اوبكرف يأ ؛بوكرلاب رمألا هيلع لد فوذحم. قلعتم :مهي يرجت
 مل يأ "لزعم يف ناكو" :هلوقو «دمتعملا ىلع هبلص نم ناكو ناعئك هنبا ةنيفسلا ريس لبق يأ :حون ىدانو ."دوعسلا

 درفنا رافكلا نم لزعم يف ناك :ليقو «هتوخإو هيبأ نع وأ :ةنيفسلا نع (نيلامحلا ريسفت) .حون عم ةنيفسلا بكري
 (نيلامكلا ريسفت) .هنع لزع دق عضوم يأ اذك نع لزعمب تنك :لاق ؛هدعبأ اذإ هنع هلزع نم ناكم مسا لزعملا .مهنع

 ؛عطقنم ءانثتسا هنأ ىلإ :هلوقب هعفد ىلإ راشأ ,.مصاعلا نع موصعملا وهو ىلاعت هللا ةمحر نم ءانثتسا حصي مل امل :لإ نكل

 لوعفم نعم. ءيجي دق العاف نإ :ليقو ءاضيأ لوعفملا معيف ةمصع اذ ئيعمج مصاعلا ذخؤي نأب الصتم ءانثتسالا لعجي دقو

 (نيلامكلا ريسفت) .لوصوملا ىلإ عوفرملا ريمضلا عجري نأب ىلاعت هللا وه محر نم.دارملا نوكي نأ :ليقو «قفاد ءام وحن
 يف ءاملا روغل ةراعتسا وهف «ةبذاحلا لمعب قلحلا يف ماعطلا لاخدإ ةقيقح علبلا نإف يفشنا يأ :كءام يعلبا

 (نايبلا حور) .ضرألا
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 ع ت5 0 3 1 ع . 7 500 1 5
 رطملا نع يكسمأ ىلقا ءامسليو راحو اراشا راصف ةامسلا نم لزن ام لود هتبرشف

 تفقو َتَوَتَسآَو حون موق كاله رمأ مك رمألا َىِضَقَو ُءاَمْلا صقن ضع تكة يبهاف
 مالا نعم ءاضقلا نم

 8 0 ا
 نيملظلا ٍمّوقلل اك اله اًدعب ليقَو , وملا برقي ةريزجلاب لبح دوج لع ةةيقيسلا

 ب ه2 د ١ 7 8 0 ذا عا ' مع نع . ظ5
 ئتدعو دقو ىلهأ نِم ناعنك ىتَبأ ْنِإ ير َلاقف ُهَنَر حون ئدانَو .نيرفاكلا متو

 مهملعأ ع 2 ويك مكَحَأ تنأو هيف فلخ ال يذلا قجلا َكَدَعَو ْنِإَو مهاجنب

 يأ ءُهَنِإ كنيد لهأ نم وأ نيستا كلِلهأ ْنِم َسَِ ,هنإ حوُنَي :ىلاعت َلاَق .مهلدعأو

 رسكب :ةءارق يفو «نيرفاكلل ةاحب الو رفاك هنإف ملم ع لق هتاجنب يايإ كلاؤس

 نيح ضرألا نع رزج وه لب كلذ ريغف طيحملا رحبلا امأو ءاهنم ضرألا هجو ىلع يلا روحبلا هذهف :ارافأ راصف
 كابسمالا :ع القإلا : يعلقأ .اقلطم كلذ لبق راحبلاو رامغألا مدع كلذ يضتقي الو (نايبلا حور) .ضرألا هللا قلخ

 (نيلامكلا ريسفت) .تارفو ةلحد نيب يه ىلا :ةريزجلاب (نيلامكلا) .ىمحلا علقأو رطملا علقأ :لاقي

 مئاهبلا يح اعيمج اوكلهف يأ :نيملاظلا موقلل (نيلامكلا ريسفت) .قارعلا ةدلب «ةلمهملا داصلا رسكب :لصوملا

 لاقو ؛مهريغ ال نيفلكملل ةبوقع قرغلا اذهو ؛لعفي امع لأسي الو اومقعي مل مهنأب لوقلا ىلع لافطألاو رويطلاو
 اتاملك نأ لاحلاو «عيدبلا عاونأ نم اعون نيرشعو دحأ ىلع اهئاوتحال ؛نآرقلا يف ةيآ غلبأ ةيآلا هذه :مهضعب

 (يواصلا ةيشاح) .ءامسلا رطمت نأ لبق الوأ اهنم عبن ءاملا نأل ؛علبلاب الوأ ضرألا تبطوخو رشع ةعست

 ناكمإ دنع الإ لاؤسلل ىعم الو هنبا ةاحب يف لاؤس هنأل ؛اهريس لبق ناك ءادنلا اذه نأ رهاظلا :هبر حون ىدانو

 :هلوقب نئععملا ف طبترم وهف ءادنلا نيع وه روكذملا لوقلا ذإ ؛ليصفت وأ ريسفت فطع "لاقف" :هلوقو «ةاجنلا

 يف أطخأ احون نأ يضتقي هنأب ريسفتلا اذه ىلع مهضعب ضرتعا :خلإ كلاؤس (نيلامحلا ريسفت) ."هبر حون ىدانو'
 ديز" :كلوق يف ام هيلع لعفلا لمح فو هنباب ريمضلا ريسفت ىلع نيرسفملا روهمج كلذلف ؛هب قيلي ال أطخلاو هلاؤس
 ىلاعت هللا هيزنت بوجو ىلع ةريثكلا لئالدلا تلد امل هنأب يزارلا مامإلا باجأ نكل :لوقأ (لمجلا ةيشاح) ."لدع

 ريسفتلا) .اصخلم ءلمكألاو لضفألا كرت ىلع ةروكذملا هوجولا هذه لمح بجو يصاعملا نم مالسلا مهيلع ءايبنألا

 :هلوقو ءردصم ال يأ "لعف" :هلوقو «نيونت ريغب ماللا بصنو ميملا رسكب يئاسكلا أرق :ميم رسكب (ريبكلا

 .هريغو "بيطخلا" نم «"ريغ" يف ءارلا بصن يأ "ريغ بصنو'



 دوه دقات 7 رضع يانلا ءرخا

 4 َبَر لاق 8. هل ام كلاؤسب هب ناجل نب َنوُكَت نأ َكِلْظَعَأ نإ كنبا ءاحنإ
 لس

 50 ١ ني ل نه 9 رق مي ن7 د هَ

 َنمحَرتَو نيم طرف ام ىإ ٌرِفغت الِإَو ملِع ءهب ىل سيل ام قللعشا نا نم َىلب ذوعا

 د ل فالف يس ا #08
 ةيحبتب و ةمالسب مسد ةننقسلا نم لزنا طبه نمل م ررسخلا نم نكا

 اا نم

 مهدالوأ نم يأ ةنيفسلا يف َكَلَعُم نمي ِرَمَأ َنلَعَو َكِيَلَع تاريخ ٍتمكرَبو اَنْ
 مُهسَمَي م مهعيمتس كلعم نبت عفرلاب مم او ,نونمؤملا مهو مهتيرذو امم / ايندلا ْق 0 ب | 4
 حون ةصق ةنمضتملا تايآلا هذه نادل .رافكلا مهو ةرخآلا يف ف 2و ةيلأ ثا 12

 يه يق هنأ[ دك

 19 و ها 3 ورع ةهف 2 و دمحم اي َكيلإ ايِحوُن كنع باغ اه رابخأ ب يَعلآ ٍءاَبنأ نِم

 (نيلامكلا ريسفت) .حلاص ريغ المع لمع يأ هنبال ريمضلاف "لمع'ل ةيلوعفملا ىلع :ريغ بصنو
 نوقابلاو «رماع نباو ريثك نباو عفان ةءارق هذهو ءاهلبق ماللا حتف عم نعي نونلا ديدشتب :ديدشتلاو فيفختلاب

 نوقابلا اهفذحو ءورمع وبأو شرو فقولا نود لصولا يف نونلا دعب ءايلا تبثأو «نونلا فيفختو ماللا نوكسب
 نإ :هل لوقي هللا نأك :نعملاو ءفطلتو قفر هيف باتعلا اذه :خإ كظعأ نإ (بيطخلا ريسفت) .الصوو افقو

 هيف ةعافشلا لوبق لهجت نميف امأو «ةاجنلا هيف ىجري نميف الإ عفشت الو لأست ال نأ كنأشف ميظع كماقم

 يف امهدحأ مغدأ مث "الو "نإ" نم بكرم :خلإ الإو (يواصلا ةيشاح) .هيف لاؤسلا ىلع مدقت نأ كنم قيلي الف
 (نايبلا حور) .روكذملا لاؤسلا نم نيم ردص ام يل رفغت مل نإو يأ ءرخآلا
 مالس مالسلا نوكي نأ اضيأ زوجي هنأ ىلإ ةراشإ "ةيحتب وأ" :هلوقو «ةمالسلا ئيعمج مالسلا نأ ىلإ ةراشإ :ةمالسب

 ؛ميلستلا نيعمب. مالسلاف (9:تافاصلا) «َنيِمَلاَعْلا يف حون ىَلَع ٌمالَسو :لاق امك كيلع انم ةيحتو مالسب يأ ةيحت
 نيذلا مه ممأ ىلع :ليقو ؛ممألل نايب :خلإ كعم نمث (ٌنايبلا حور) .قرغلا نم ةاجنلا ماقم ماقملا نأل ؛هجوأ لوألاو

 (نيلامكلا ريسفت) .كعم نم ىلعو :ىفكل اذه ديرأ ول هنأب درو ؛ةينايب "نم"و «كعم

 نوكي نأ زوجيو ؛"'مهعتمنس" هربخو ."كعم نمث" يهو فوذحم تعنب توعنم هنأ ىلع ءادتبالا ىلع :عفرلاب

 ريسفت) .هعم نم ةيرذ نم رافكلا مهو مهعتمنس ممأ كعم نمو هريدقت فوذحم ربخلاو هل ةفص "مهعتمنس"
 ريسفت) ."اهملعت تنك ام"و «"كيلإ اهيحون"و «"بيغلا ءابنأ نم" :ةثالث رابخأب هنع ربخأ أدتبم :كلت (نيلامكلا
 (نيلامكلا ريسفت) .هللا دنع الإ اهملع قبي مل هدهع مداقتل هنإف :خل! كنع باغ ام رابخأ (نيلامجلا



 دوه ةروم ٠/8 رشع يباثلا ءزجلا

 كموق ىذأو غيلبتلا ىلع دس نآرقلا | اَذَه ٍلّبق نِم َكُمْوَق ل حأ تدق ان

 ةليبقلا نم ٌَهاَحَأ ٍداَع نإ انلسرأ و و ترويقّتُملِل ةدومحملا َةَبَقَعْلا َنِ حون ربص انك

 هس 0000 0 ا 0 د مم ل وو

 ُّق 7 ام ١ أس 1 اوني محل ام داك هللا ايدام لاق موه

 ِمَوَهَيَو (2) َنوُلقعَت الأ 0 نطق ىبلأ لع لإ د ترا ام نإ يل ايوا تس

 لَو دلولاو لاملاب 0 عم نإ رف ْمُكَذَرَيَو وورد مك از مطيع وع

 24 م كلوق ىلع ناهرب ِةَمَيَبِب اَنَتْتِح اَم ُدوهَي أوُلاَق .نيك رشم عج ويجب أوّل

 (لمجلا ةيشاح) .الامجإ نكل نورقلا لك دنع ةروهشم تناك )ع حون ةصقف الإو اليصفت يأ .1لإ اهملغت تنك ام

 مدع ىلع نزحت الو لستف يأ هك يبنلا ةيلست اهنم دوصقملاف «التلع حون ةصق ركذ نم دوصقملا وه اذه :ربصاف
 (يواصلا ةيشاحو لمجلا ةيشاح) .مهاذأ نم جعزنت الو نيكرشملا ناعإ

 ةصق ف "انلسرأ" :ىلاعت هلوق ىلع فوطعم رمضم لعفب قلعتم "داع ىلإ" :هلوق نأ ىلإ اذهبي ريشي :داع ىلإ انلسرأ

 ادحاو هنوك رابتعاب ةوحألا :ةليبقلا نم .تادرفملا فطع نم ال ةلمجلا ىلع ةلمحلا فطع نم نوكيف 3ع حون

 ذإ ؛نمزلا يف حون نع رخأتم هنأل ؛ادوه رخأ :ادوه (نيلامكلا ريسفت) ."مكاخأ"ل نايب فطع "ادوه"و .مهنم

 نب ماس ةيرذ نم داع اهيبأ ىلإ بسنت ةليبق مسا :داعو .ةنس ةئام نامث حونو دوه نيبو ؛حون نب ماس دالوأ نم وه

 نب حاير نب هللا دبع نب دوهو حون نب ماس نب مرإ نب صوع نب داع نأل ؛ةليبقلا كلت نم هنأل ؛هل بسني وهو حون
 راحجلا لحم ىلع ةفص عوفرم :هريغ (يواصلا ةيشاح) .ةنس نيتسو اعبرأو ةئام عبرأ دوه شاعو «داع نب دولخ

 (نيلامكلا ريسفت) .ظفللا ىلع ةفص رجلاب ئرقو ؛رورخاو

 نم كلذ ىلع ارجأ نوطعت مكنأ مكل ماكحألاو ديحوتلا غيلبت نم يدوصقم سيل يأ :ارجأ هيلع مكلأسأ ال
 ربعو ؛ميلس بلقب ءاج ام اولبقي نأ ىسع مهب فطللاو مهيولق ةحارإ :باطخلا كلذ نم دوصقملاو ؛هريغ وأ لام
 امل ةحازإ ؛هموق يبن لك اذهبي بطاخ :ارجأ هيلع (يواصلا ةيشاح) .اننفت "الاماب حون ةصق يفو "ارجأ'ب انه
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ريثأتلا نع لزعم. يهف عماطملاب ةبوشم تماد ام اهنإف ةحيصنلل اضاحمإو ؛هومهوتي نأ ىسع

 (نيلامجلا ريسفت) .ادانعو اربكتو اءازهتسا كلذ اولاق يأ :دوه اي اولاق



 دوه ةروس 4 5 3 ءزجلا

 تناف اعايإ كمن فكليشق أ يهيةياي ددباسأ تف الإ كأنك يف لو
 ل كلقع دسفأ

 8 د 0 كوسم

 ىنإ .نولهمت (2) نوُرِظت ع ؛ كئاثوأو متنأ اعيرج يلا 2 +: ىنوديكف

 داع قع الإ ضرألا ىلع بدت ةمسن هَ 1 ةدئاز نم ام م راو قو دلل لع تلكم

 ؛ رك ذلاب ةيصانلا . صخو «هنذإب الإ ايوا هاو اهكلام يأ ماني

 ا

 نأ ىلإ ريشي هلحأل 5 :كلوقل (لمجلا ةيشاح) ."يكرات" يف ريمضلا نم لاح ؛كلوق نع نيداص :كلوق نع
 نحن امو :نعملاو ,ةدعوم لحأل الإ يأ ةدعوم نع الإ :ىلاعت هلوق يف يهك «ةيليلعت كلوق نع :ىلاعت هلوق يف "نع'

 ام راتخملاو "لمجلا" نم صخلم اذه ؛ةيطع نبا ليلعتلا ىلإ راشأ دقو :«"يكرات" سفنب قلعتيف .ءكلوقل انتهآ يكراتب

 لاح هنإ :يرشخمزلا لاقو «ماللا ئعمب هلعج ' عاج كرت ةلص حصي / امل :كلوقل (لمحلا ةيشاح) .هيف تلقن

 ءانثتسالا نأ ىلإ راشأ :كنأش يف لوقن ام (نيلامكلا ريسفت) .كلوق نع نيداص يأ "يكرات" ف ريمضلا نم

 كباصأ :كارتعا الإ (نيلامجلا ريسفت) .ظفللا اذه الإ لوقن نأ دارملا ذإ ؛هلبق لوقلا لوعفم "الإ" دعب ام امنإو غرفم
 كلعج يأ ةدحوملا ةفحو ةمجعملا ءاخلاب :كلبخف (نيلامكلا ريسفت) .ةيدعتلل "ءوسب" يف ءابلاو ءهباصأ اذإ هورعي هارع نم

 ةمجعملا لاذلا رسكب "يذق تنأف" .ةهآلا وأ هيلإ فاضملا نم بوسكم ثينأتلاو ؛ضعبلا ىلإ ريمضلا ءاهايإ كبسب انونجب

 .نايذهلاب ملكتت يأ :يذق تنأف (نيلامكلا ريسفت) .ماسرسلا باحصأ مالك وهو نايذهلا نم
 وادع يف اوغلاب :مهه لاقو ؛ماظعلا موقلا ىلع لبقأ اذإ دحاولا لجرلا نأل ؛ةرهابلا هتازجعم نم اذه :نورظنت ال

 اذهو «ءادعألا روك نع هنوصيو هظفحي هنأب هللا نم اقثاو ناك اذإ الإ اذه لوقي ال هنإف ؛ئولحاوت الو يئاذيإ فو
 يبر نإ يأ :يبر نإ (نيلامجلا ريسفت) .مكبرو يبر هللا ىلع يدامتعا يأ "هللا ىلع تلكوت نإ" :هلوقب دارملا وه

 يه نيسلاو نونلا حتفب :ةمسن (كرادملا ريسفت) .ميقتسم طارص ىلع لدي يبر نإ وأ ءانع لدعي ال قحلا ىلع

 الإ رشلاو ريخلا بلط يف بدت ةباد نم ام :"ةيمجنلا تاليوأتلا" فو :خلإ ىلع يبر نإ (نيلامكلا ريسفت) .سفنلا
 هب هيبلاط لدي ميقتسم طارص ىلع يبر نإ .هل 0 ا ف لاو روبوت ىلإ اهرخي ءاهتيضانب ذدخسا وه

 يعي اضيأو «ةقيقحلاب هيلع لصي هنإف ةقيرطلا مادقأ ىلع ةعيرشلا ميقتسم طارص ىلع هبلطيلف هبلط نم :لوقي «هيلع

 .( 17 :مجنلا) 4 ىَهتنمْلا كبَر ىلإ نأ وص :هلوقك هريغ 7 ال هيلإ يهتني يذلا وه ميقتسملا طارصلا



 دوه ةروس 8 رشع نئباثلا ءرجلا

 تع ال 1 ع 00 لا ىو #8 ف 8

 0 دقف اويطرعل ب وا ىدحإ فذح هيف أّولّوت 0 ضال 0.

 ليتل

 ب د يااا

 ىلإ ةراشإ ّداَع َكلَتَو .ديدش :2:) ظيلغ : بدع نِم ل 5 ةياده ٍةّمحرب

 أوُدَحج لاقف مهلاوحأ فصو مث ءاهيلإ اورظناو ضرألا يف اوحيسف يأ ,مهراثآ

 ؛(لسرلا ميج ىفع الويس ىضخح نم ألا 1 عمج ُهَلسُر ْأَوَصَعَو َمِيَر ِتَياَكب

 ٍديَِع ٍراَيَج لك سَأ ةلفسلا يأ اَوُعَبْنأَو ديحوتلا وهو هب اوؤاج ام لصأ يف مهكارتشال

 َءْوَيَو سانلا نم َةَنْعَل ايَتّدلآ هذه ف اوت .مهئاسؤر نم قحلل ضراعم دناعم 2:

 1هكذ11111ؤ1]ذ1] 1 1 ههقيالخلا سوؤر ىلع ةدعل ةمهلا

 يلع ةذحخاؤم الو مكل رذع الف :ريدقتلاو ؛هيلع "لإ مكتغلبأ دقف" :هلوق ةلالدل ؛هباوج فذح طرش :خلإ اولوت نإف

 اوضرعت نإف :ئعملاو ؛مهضارعإ ىلع بترتم ديدش ديعو اذه :خ! يبر فلختسيو (يواصلا ةيشاح) .مكتغلبأ دقف

 الإ رض ام لب مكضارعإب ائيش هنورضت الو مكريغ فلختسيو مككلهيو يبر يلبقي لب يلع ةذخاؤم الف ناميإلا نع
 أ ,مهملعي ال انم لضفب يأ "انم ةمحرب" :هلوق «فالآ ةعبرأ اوناكو :اونمآ نيذلاو (يواصلا ةيشاح) .مكسفنأ

 فذح مالكلا فو «ةراشإلا مسا ثنأ كلذلو :مهراثآ ىلإ ةراشإ (كرادملا ريسفت) .مهيلع انمعنأ يذلا نامبإلاب

 (نيلامكلا ريسفت) .داع راثآ راثآلا كلت يأ ربخلا لبق ام امإو داع راثآلا كلت باحصأ يأ أدتبملا لبق امإ

 (نيلامكلا ريسفت) .افانيتسا مهلاوحأ كني مث ؛اوربتعاو اهيلإ اورظناو اهيف اوريس يأ ةحايسلا نم :ضرألا يف اوحيسف

 "اودحج'" :لاقف مهاوحأ فصو مث" :هلوقب حراشلا هل راشأ امك مهحئابق ضعب ةياكح يف عورش :اودحج

 جرخ هموق هبذك اذإ ناك ءايبنألا نم يبن لك :"نويعلا ناسنإ" يف لاق :هلسر اوصعو (نيلامجلا ريسفت) .ةيآلا

 نم ةضور دوسألا نكرلاو يناميلا نكرلا نيب ام نأ :ءاجو ؛تومي يح ىلاعت هللا دبعي ةكم ىتأو مهرهظأ نيب نم

 امع باوج :ىصع نم نأل .ةعقبلا كلت يف مالسلا مهيلع ليعامسإو حلاصو بيعشو دوه ربق نأو «ةنحلا ضاير

 ةلفسلا وأ مهعيمج يأ :اوعبتاو (يواصلا ةيشاح) ؟دوه وهو ادحاو الوسر اوصع مهنأ عم لسرلا عمج مل :لاقي

 (نيلامحلا ريسفت) .مهنعل الإ مهدعب يبن ءاج امف ءايبنألا ناسل يأ "ةنعل" .ىلوألاب نوموهفم ءاسؤرلاو



 دوه ةروس م" رشع ئباثلا ءرجلا

 لإ انلسرأ 3 مي 2: دوه ِرَوَق ٍداَعْل هللا ةمحر نم اوه بز اودحجأو فك اًداَع نإ أ

 وري بَلِ نم ركل ام هودحو هللا أودِبعا موق لاق 00 ةليبقلا نم ٌمهاَحأ دوم

 مكلعج ايف ْرُكَرَمْعَتْسَأَو اهنم مدآ مكيبأ قلخب ضرألا َنْب مكقلخ أدتبا مُكأَشنَأ َوه
 ُتيِرَق َيَرَنِإ ةعاطلاب ِهْيَلِإ اوعجرا أَُبوُت مث كرشلا نم ُهوُرِقْغَتْساَف اهب نونكست ارامع
 نوكت نأ وجرن اّوُجَرَم ائيِفَتنُك َدَق ٌحلَصَي اوُلاَق .هلأس نمل !ُبيِن هملعب هقلخ نم

 امْدإَو ناثوألا نم اقْوَأَباَع ٌدّيْعَي ام ديفح نأ اتدهدتأ :كلثم ردص. يذلا دم 3 اديب

 25220000 2008 بيرلا يف عقوم 7 بيرم ٠ كيج وتلا نم ويلز افوقدت اطيدوات ىهل

 نإف :"نزاخلا" فو .مهريقحت :هنم دارملا "لإ ادعب الأ" :هلوقو «نيتنعللاب مهعابتا ببسل نايب :2! اذاع نأ لإ

 :تلق «هنيعب لوألا وه يناثلا نأل ؟"داعل ادعب الأ" :هلوق يف ةدئافلا امف ؛كالهلاو ,داعبإلا :اهانعم ةنعللا :تلق

 (لمحجلا ةيشاح) .هل نيقحتسم اوناك مهأو ؛ديكأتلا ةياف ىلع لدي نيتفلتخم نيترابعب ريركتلا نأ هيف ةدئافلا

 (نيلامكلا ريسفت) .هسفنب ال ءابلاب ىدعتي ناميإلا دض وه يذلا رفكلا نأل ؛كلذب هرسف امنإ :ممر اودحج

 لثم نم رذحلاو مهي رابتعالا ىلع ثعبو ءمهرمأل ليوم مهيلع ءاعدلاو مهرفك ىلع ءادنلا عم "الأ" راركت :ادعب الأ
 (كرادملا ريسفت) .هل نيلهأتسم اوناك مهأ ىلع ةلالدلل كالهلاب ءاعد وهو مهكاله دعب "ادعب'ب ءاعدلاو :مهلاح

 ,مهيف ةصقلاو دوه موق وه ىلا ةميدقلا ىلوألا :ناداع داعلا نأل ؛ةدئاف هيفو ,"داع"ل نايب فطع :دوه موق

 .اضيأ ريبكلاو دوعسلا يبأو يواضيبلا يف هلثمو (كرادملا ريسفت) .مرإ داع ىرخألاو
 برعلا نم ةليبق "دومث"و ."ادوه مهاخأ داع ىلإو" :ىلاعت هلوق نم قبس ام ىلع فطع :احلاص مهاخأ دومث ىلإو

 ريسفت ف اذه ءدومث نب رداج نبا ديبع نبا وه 3ع حلاصو ماس نب مرإ نب نب رباع نب دونت ربكألا مهيبأ مساب اوم

 .دومث نب رداج نب ديبع نب خسام نب فسآ نب ديبع نبا وه حلاص :لاقف "نايبلا حور" يف امأو ؛"دوعسلا يبأ"

 «ضرألا نم مدآو مدآ نم مكقلخ هنأل ؛لصألا رابتعاب ةياغلا ءادتبال "نم" نأ ىلإ هب راشأ :خإ مكقلخ أدتبا

 (يواضيبلا ريسفت) .اضيأ اهنم فطنلا داوم قلخبو يأ :خلإ مكيبأ قلخب (لمجلا ةيشاح) .يف :نيعم. يه ليقو
 مكرايد نيرمعم مكلعج وأ ءاقرامع ىلع مكردقأ يأ ةرامعلا نم وأ ؛مكاقبتساو مكر مع يأ رمعلا نم :مكرمعتساو
 يف هعقوأ نيعمب يدعتملا بارأ نم لعاف مسا "بيرم" نأ ٍنعي :بيرلا يف عقوم . "دوعسلا يبأ" نم ءمكرمع ةدم افونكست

 «بيرلا يف هعقوأ اذإ هبارأ نم :بيرلا يف عقوم (لمحلا ةيشاح) .كشو بير اذ راص نعم. مزاللا بارأ نم وأ «بيرلا

 (نيلامكلا ريسفت) .هناحبس هللا وه بارطضالاو قلقلا يعم. بيرلا يف ةقيقح عقوملاو ءيزاحب كشلا ىلإ بيرملا دانسإو



 دوه ةروس هن رشع باثلا ءزجلا
 نصي نَمفأ هيدر و أ يلا نإ مْ لاق ان تا

 ضر ف لك اَهوُرَدَف 50 هلماع لاعشر كن كة هز ءوذلَه ٍمَوَقََيَو ليست

 اهرقع اَهوُرَقَحَف .اهومترقع نإ

 دَعَو كلذ نوكلمت مث ماي هََلَت ْمُكِراَد ىف اوشيعاوُعَتَمَت مَن حلاص َلاَقَف مهرمأب رادق

 ا ١ دعولا < ,هعم اونَماَع يريِذلاَو اخلص اني مهك الهإب انمبْمَأ َءاَج اًملف .هيف 6ك ايفو

 - |ٌبيِرَق ُباَذَع ٌَدَذْحأَيَف رقع ءوسد اهَوسَْمَك لَو هللا

 عا ٠١

. 3 

 دق

 ك5“ .......... ٍليِمَوَي ىّرَج نِم مهانيخن َواَنُم ٍةَمَحَرِب فالآ ةعبرأ مهو

 (لمجلا ةيشاح) .نانعلا ءاحخرإ باب نم هنأ نعم, نيبطاخملا لاح رابتعاب كشلا فرحب ريبعتلا :ةنيب ىلع تنك نإ

 (نيلامكلا ريسفت) .عنملا عم نمضتي رصنلا نأ ديري :ينعنمب
 هذه نم انل جرخأ :اولاقو ءاهيلإ اوراشأ كانه تناك ةرحص نم ةقان مهل جرخي نأ اوبلط مهأل كلذو :خلإ هذه موق ايو

 ئءارشع ةقان نع تحرفناو ؛ءاسنلا قلطك قلطلا اهذحأ يأ :ةرخصلا تضخمتف هللا اعدف ءءارشع ءاربو ةقان ةرحخصلا
 (لمجلا ةيشاح) .هللا تيبك فيرشتلل هللا ةقان ف ةفاضإلاو ءاههبشي ةثحلا يف اهردق اليصف لاحلا يف ةقانلا تدلوف

 لاح "مكل"و «ةيآ اهيلإ ريشأ يأ لعفلا نيعم نم ةراشإلا مسا يف ام اهلماعو "ةقان" نم لاح "ةيآ" ظفل يأ :لاح

 لكأت (دوعسلا يبأ) .الاح تبصتنا تمدقت املف اهل ةفص تناكل ترحأت ول ةركن اهوكل ؛اهيلع ةمدقتم ةيآ نم

 يأ رحلا مكيقت ليبارس دح ىلع هللا ءام نم برشتو يأ «ءافتكا مالكلا يفو تابنلاو بشعلا نم يأ :هللا ضرأ يف
 برض نم ىذألا عاونأ عيمج لمتشيل ءوسلا ركنو «ةيدعتلل ءابلا :ءوسب اهوسمت الو (يواصلا ةيشاح) .دربلاو
 يف اذك ءاهلتقو اهرقع نع الضف ىذألا نم ءيشب اهوبرقت الو اهودرطت الو اهوبرضت ال يأ ؛كلذ ريغو رقعو
 .ديجب سيل "رقع'"ب حراشلا رسف ام :لوقأف ءريسفتلا اذهب اورسف نيرسفملا رثكأو ؛هريغو "نايبلا حور"
 هنأل ؛رايدلا دالبلا ىمستو مكدلب ف يأ :مكراد يف .ءوسلاب اهل مكسم نع ىخارتي ال لجاع يأ :بيرق باذع
 ىلع حوني ليصفلا ءاقب كلذ يف ةمكحلاو :مايأ ةثالث (كرادملا ريسفت) .ايندلا راد ف وأ ءفرصتي يأ اهيف رادي

 مكهوجو لوألا مويلا يف نوحبصت :لاق ؟ةمالعلا امو :اولاق ءاهيف لحدو ةرخصلا هل تحتف مث مايأ ةثالث همأ

 (يواصلا ةيشاح) .ةدوسم مكهوجو ثلاثلا مويلا يفو «ةرمحم مكهوجو يناثلا مويلا يفو «ةرفصم
 هتفاضإل «يئاسكلاو عفانل اهحتفو «هيلإ يزخلا ةفاضإب ارورحب ابرعم هنوك لجأل يأ "ابارعإ" ءرثكألل :ميملا رسكب
 (نيلامكلا ريسفت) .هيلإ فاضملا نم ءانبلا فاضملا بستكاف بم ىلإ



 دوه ةروس 0 -رشع يانلا ءرجلا

 ىوَقلا وه كلر َّنِ رثكألا وهو ٍئبم ىلإ هتفاضإل ءانب اهحتفو «ًبارعإ ميملا رسكب

 :2) َتيِمِشَج ٌمِهرّيِد ىف أوُحَّبَصْأَف ُةَحْيّصلآ اوُمَلَظ تريلا َدذَحَأَو .بلاغلا :) ٌريِزَعْلا
 اوميقي ْأَوَتْعَي َحَل مفأك يأ فوذحم اهمساو ةففخم نأك .نيتّيم بكرلا ىلع نيكراب

 ىلع هكرتو :فرصلاب 2 َدوُمَتِل اَدَعُب لأ ْمَجَر أوُرْفَك أَدوُمُت ّنِإ الأ مهراد يف ايف
 هدعب بوقعيو قاحسإب ىَرْشُبْلاب مِهَرَبِإ اَتْلسَُر تَءاَج َدَقَلَو .ةليبقلاو يحلا وعم

 اًماف .يوشم 2: ٍذيِيَح ٍلَجِعِب َءاَج نأ َتِبَل ام مكيلع هلم اق ردصم اكلم اولأف

 0 قا عض معتم 01001111 مهركنأ نعم ٌرهَركَت ِهيَلِإ لت ال مهدي

 فرصلاب .نكمدمل غلا "اذ" وهو "نيم لل هفاضإل" :هلوقو ههيلإ يرخلا فاضال ةابرعم هنوك لحجأل يأ :ميملا رسك
 (لمجلا ةيشاح) .هكرتل عحار "ةليبقلاو" :هلوقو ء«فرصلل عجار "يحلا ئععم ىلع" :هلوقو «ناتيعبس ناتءارق :هكرتو
 مهيلع ليفارسإو ليئاكيمو ليربج :ةثالث اوناك :ءاطعو سابع نبا لاقف ءمهددع يف اوفلتحاو ةكئالملا نم :انلسر

 هعمو ليربج ناك :يظرقلا بعك نب دمحم لاقو ءاكلم رشع انثا اوناك :لتاقم لاقو «ةعست اوناك :ليقو «مالسلا

 نبا لوقو ءهوحولا ناسحلا ناملغلا روص ىلع اوناكو ءاكلم رشع دحأ اوناك :يدسلا لاقو :كالمأ ةعبس

 .هب عوطقم ريغ هدعب امو لقألا ىلع لمحيف ؛عمج "انلسر" :هلوقو «ةثالث عمجلا لقأ نأل ؛ىلوألا وه 5# سابع

 رياغ اذلو ؛#:) ميهاربإ موقل نكي مل انه كالهلا نأل ؛الالقتسا ال الناع طول ةصقل ةئطوت ميهاربإ ةصقب ىتأو

 (يواصلا ةيشاح) .الثم "هموق ىلإ ميهاربإ انلسرأو" :لقي ملف بولسألا
 هردق امك فوذخم هربخ أدتبم وه "مالس لاق" :هلوقو ءامالس انملس يأ ابوجحو فوذحم لعفل يأ :ردصم

 درلا نوكيف تابثلاو ماودلا ديفتل ةيمسالا ةلمجلاب 3:0 ميهاربإ ىتأ امنإ :مالس لاق ."مكيلع" :هلوقب حراشلا

 هب هئيحب أطبأ امف يأ :2ا ثبل امف (يواصلا ةيشاح) .ةيلعفلا نم فرشأ ةيمسالا ةلمحلا نأل ؛ءادتبالا نم نسحأ

 "نأ"و «هيوبيس دنع "نأ" يف ردقم راجلاو «هب ءيحملا يف 20# ميهاربإ أطبأ امف يأ "ثبل" لعاف "ءاج نأ" :هلوقف

 يهو («يئاسكلاو ليلخلا دنع فوذحمو هل لوعفملاو هيف لوعفملا يف امك راجلا ريدقتب بصنلا لحم ف اهتلص عم

 (نيلامكلا ريسفت) .لماعلا لعفلا فذح امك راخحلا فذح دعب رجلا نم هيلع تناك ام ىلع ةيقاب

 ضرألا نم ةرفح يف يوشملا وه :ذينحلاو :ذينح .ةامحلا ةراجحلاب يوشم لجعب ءاج يح ثكم امف :ثبل امف

 (نايبلا حور) .ةامحلا ةراجحلاب



 دوه ةروس مه 0 روفع يياغلا ءرخلا

 2 رطول موق :إ آليزأ نإ فحم ال أولا افويغ ةفينع هي هسفن ىف رعشأ ديقواو

 مهكالمب اراشبتسا 24 و 7 مهمدخت ٌةَمياَق ”ةراتم" ميهاربإ ةأرما يأ 8 .مهكلهنل

 تلاق .هارت نأ ىلإ شيعت هدلو م9 َبوَقعَي َقيَحْسِإ دعب و ءآَرؤ نمو قحشإب اَهَكْوْعَبف
 نيود يأ ةأرملا

 يل وجع اَنأَو دلو ةفاضإلا ءاي نم ةلدبم فلألاو ؛ ميظع رمأ دنع لاقت ةملك تّجَلَيَوَي
 ري نشا وأ ريبخ نم

 «لاحلا ىلع هبصنو ( ةنس لورشعو ةئ ةئام هل اخيش ىِعَب اًذنَهَو ةنمس لوعستو عست

 تاليوأتلا" يف لاق .سفنلا يف فوخلا سحأ :"بيذهتلا" فو ,كاردإلا :ساجيإلا ءسحأو كردأف يأ :سجوأو
 ام رانلا ىلإ قينجنملاب يمر نيح هنإف ؛هسفن ىلع فاح نأب ةيرشبلا فوخ ميهاربإ فوخ ناك ام :"ةيمجنلا

 :هيلع لدي هموق ىلع ةقفشلاو ةمحرلا فوح هفوخ ناك امنإو ؛نيملاعلا برل تملسأ : :لاقو ؛هسفن ىلع فاخ

 امل مهنم فاخ امعإ هنأ :رهاظلا "سجوأ"ل لوعفم :ةفيخ 17١(. :دوه) طول موف ىلا |! اَنلِسْرأ انإ فحعت الا ولاق#

 ملف فيض مهل لزت اذإ اوناك مهنأ كلذو :ةداتق لاقو ؛هموق بيذعتل نولزان ةكئالم مهنأ مهلكأ مدع نم سحأ

 (نيلامكلا ريسفت) .رشب ءاج امنإو ريخب تأي مل هنأ اونظ مهماعط نم لكأي
 .قالخألا مراكم نم فيضلا ةمدخو ءازوجع تناك وأ «بارعألا ةداعك بجحت ال مهؤاسن تناكو :مهمدخت

 (نيلامكلا ريسفت) .تضاح نعم, تكحض :دهاجم لاقو «ةفيخلا لاوزب ارورس وأ :مهكالمب اراشبتسا (نيلامكلا ريسفت)
 هاتأ دقف وه هفالخب طق دلو امهتأي مل هنأل ؛دلولا ىلإ هنم قوشأ تناك اهنأل ؛هنود اهل ةراشبلا بسن امنإ :اهانرشبف

 هتدالو تناك «ةنسب ةراشبلا دعب قاحسإ دلو :قاحساب (يواصلا ةيشاح) .ةنس رشع ةثالثب قاحسإ لبق ليعامسإ

 يأ :"نايبتلا" ف لاق "لإ شيعت " :هلوقو «ءقاحسإ دلو يأ :ةدلو (لمجلا ةيشاح) .ةنس رشع ةعبرأب ليعامسإ دعب

 .قاحسإ نب بوقعي وهو دلولا دلو ىرت نأ ىلإ شيعت افإو قاحسإ دلت اهأب اهورشب
 نأل ؛ةحتفلا ءاتلا ةرسك نمو فلألا ءايلا نم لدبأف "يليو اي" :هلصأ ءملكتملا ءاي نم يأ :خإ ةلدبمه فلألاو
 «بجعت ماهفتسا :دلأأ ."فاشكلا" يف هلثمو "نايبلا حور" يف امك «ةرسكلا عم ءايلا نم فخأ ةحتفلا عم فلألا

 "اخيش"و «"دلأأ" ف رتتسملا ريمضلا نم لاحلا ىلع بصن لحم يف ناتلمج ناتاه ديس ردسلا وكيع انآو"

 :لوقي نأ ريبعتلا قحو .حماست "خلإ هيف لماعلاو" :هلوقو ؛"اخيش" يأ "هبصنو" :حراشلا لوقف "يلعب" نم لاح

 عم هيف لماعلا :لوقي نأ هنم قيلأ لب :لوقأ (لمحلا ةيشاح) اا او مسا هيف لماعلاو

 (بيطخلا ريسفت) .اهرمأ ميق هنأل ؛كلذب يمس يجوز يأ :يلعب .نيرسفملا رثكأ هيلإ بهذ امك ةراشإلا
 "يلعب" ىلإ ريشأ يأ :ةراشإلا يعم نم "اذ" يف ام هيف لماعلاو ؛لوعفملا عم يف هنإف "يلعب" نم :لاخلا ىلع هبصنو

 (نيلامكلا ريسفت) .اخيش هنوك لاح



 دوه روس 5 رشع ئاثلا ءزجلا

 دلو دلوي نأ : دا بيِجَع ؛ىّشل اَذنَه م. رإ ةراشإلا نم "اذ' يف ام هيف لماعلاو

 فس تسلا لفل اي دلع ع ,ُهّتلكَرَبَو هللا تَمحَر هتردق هلآ رمأ ني َنيَجَْتأ اولا .نيمره

 3 :ءارلا رسكب

 هتَءاَجَو فوخلا نا َنَع َبَهَذ امَلَف .مرك /2) ٌديِجن دومحم ٌديِيَح هنإ ميهاربإ

 ُمِلَحَل َمِهَرَبِإ َّنِإ 29 طول ٍمْوَق نأش ىف انلسر لداجي الد ذخأ دلولاب ىَرْشُبْلآ
 ؟نمؤم ةئام ثالث اهيف ةيرق نوكلقأ :مهل لاقف ءعاَّحَر /2:ث يبت ُهوَأ ةانألا ريفك

 ةلجعلا دض ةانقلا هنزب

 اهيف ةيرق نوكلهتفأ :لاق ءال :اولاق ؟نمؤم اتئام اهيف ةيرق نوكلهتفأ :لاق ءال :اولاق

 ؛لاق هل :اولاق ةانموم رشع ةغبرأ اهيف ةيرق توكلهسأ :لاقا :ال ةاولاق ؟اهمؤن نؤعبرأ

 ا ا 1 1 ا ا .... ....ءأل :اولاق ؟دحاو نموؤم اهيف ناك نإ متيأرفأ

 لعفلا ليوأت يف ردصملا نأ رابتعاب ةراشإلا ريكذتو ةدالولا هذهي هيلإ راشملا نأ نيعي ,"اذه" نم لدب :دلو دلوي نأ

 يف هللا ةمعن ماظعتسا :اهدصقمو «هدابع نيب اميف ةكولسملا هللا ةنس ىلإ ةبسنلاب :نيمرش (نيلامكلا ريسفت) ."نأ"
 امزلتسم هنوكل ؛رفكلا بجوي هللا ةردق نم بحعتلا نأل ؛هللا ةردق ىلإ ةبسنلاب كلذ ةاعبتسا ال باحعتسالا نمض

 .نسلا ربك :مرهلاو (نايبلا حور) .ىلاعت هللا ةردقب لهجلل
 ربخنم بصن لح 5 "انلداجي" ةلمح و ,"انلداجي لخأ" :هلوقب حراشلا هردق فوذحم "مل" با وجب :خا بهذ املف

 ةءارقلا محل بلقلا :اهمضبو ؛حراشلا هلاق اه :هانعم ععارلا حتمب :عورلا (لمجلا ةيشاح) .عرش يأ "ا"

 اذهو مهقحو مهفأش يف يأ :طول موق (نيلامحلا ريسفت) .عورلا دعب يأ "ىرشبلا هتءاحو" :هلوقو حتفلاب

 نب طول ناكو ءءافعضلل ةاجنلا بلطو ةفطاعملاو ةمحرلا لادجو «ئغلا ميركلا عم ريقفلا جاتحملا لادج لادجلا

 (نايبلا حور) .رزآ نب ميهاربإو رزآ نب روزأ
 ناك هلادج نأ ىلع ةلالدلاك اذهو (دوعسلا يبأ ريسفت) .هيلإ ءاسأ نمم ماقتنالا ىلع لوجع ريغ يأ :ةانألا ريثك

 .سانلا ىلع فسأتلاو بونذلا ىلع هواتلا ريثك :ةاوأ (ريبكلا ريسفتلا) .,باقعلا ريخأتو ملحلاب قلعتم رمأ يف

 وه :ءاطغ لاقو «باوتلا نمؤملا :هاوألا :ىك سابع نبا نعف نيفصولل ريسفت ' ماجر :هلوقو (بيطنخلا ريسفت)

 5 هنأ :اهلصاحو «ةلداحملا ةروص هذه :+! نوكلقأ (لمجلا ةيشاح) .رانلا نم فئاخلا هللا هركي امع عجارلا

 قحتسم ريغ نمؤم وه نم اهيف ةيرق كله فيك هلآم نأل ؛ةلداحجم اذه يمم<و ءاهنم لك نع اوباجأو ةلئسأ سنح

 ."باهشلا" نع القان "لمجلا" يف اذك "خلإ هنيجننل" مهوقب هوباحأ اذلو ؛باذعلل
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 :اولاق مهتلداجم لاطأ املف .خلإ (اهيف نّمب ُمَلْعَأ ْنْحَن الاق أطول اًهيف ْنِإ َلاق#
 2 0070 ىلا عر جد ا ع 9 4 نش يلع و
 ميتا مُكنإَو مهك الهب كبَر ىمأ َءاج دق :هنإ لادذحللا اذنه نع ضرعا ميهارتإتي

 ( 0| بلا | | أ

| 1 

 د 0 عيب ةن 2 اش وع * م” ىوو08 5 رحب ه1 + 8 يف وي 3
 مهب قاضَو مهببسلا لزح مب َءّىِب اطول اتلسر تءاج املَو ع ا ٍدودرم ريغ بادع

 اَذَه َلاَقَو ةّموق مهيلع فاخف «فايضأ ةروص يف هوجولا ناسح مهأل ؛اردص اَءَرَذ
 0-21 5 تت ٠ ل" را تح / 1 را را 1-07 5 - 5 8.
 لّبق نِمَو هيلإ نك وعرسي نوع رج مكب اوملع امل ,همّوق :هءاج و ,.كيدس 0 بيصع موي
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 هيج ع ع

 هنيجَتتل# :هلوقل توبكنعلا ةروس ف ركذ ام وهو "هرخآ ىلإ" :هلوقو «باذعلا قحتسي نمت يأ :اهيف نمب ملعأ نحن

 ريغ الو ءاعدب الو لادجي ال فورصم ريغ يأ :دودرم ريغ .(77 :توبكنعلا) 4نيرباَعلا ديه تناك هنآ الإ هلهَأَو

 ناك هنإف طول ىلإ دوعي ءيس يف ريمض لعافلا بانم بئانلا نأ ىلإ ريشي :خإ نزح (يواضيبلا ريسفت) .كلذ
 (نيلامكلا ريسفت) .ةيببسلل "م" يف ءابلاو .عاتساف هركي ام هب لعف :هءاسو ءوس ءاس :لاقي 2 ءابسا لوعفم

 .هتقاطو هعسو وأ هبلق وأ هردص مهفاكمب, قاض يأ زيمتلا ىلع بصن "عرذ"و .ابلق مهببسب قاض :اعرذ محمي قاضو

 مهي قاض يأ لعافلا نع لوحم زييمت :اعرذ ."نايبلا حور" نم ؛هوركملا ةعفادم نع زجعلل ضابقنالا ةدش نع ةيانك وهو
 ؛ضابقنالا نع ةيانك يهو ءردصلا قيض نع ةيانك عرذلا قيض نأو ؛ئيعملا لصاحلا نايب :اردص (نيلامكلا ريسفت) .هعرذ

 طسبو «هقطي مل اذإ اعرذ رمألاب تقض :"حاحصلا" يف ءردصلا نعمه. ةغللا يف عرذلا تأي مل هنإف عرذلل اريسفت سيلو

 قلخلا يأ عرذلاو عارذلا عساو لحجر :"سوماقلا" يفو ؛هلنت ملف هيلإ كدي تددم ديرت كنأكو ديلا طسب وه امنإ عرذلا

 (نيلامكلا ريسفت) .اصلخم هيف هوركملا نم دجي ملو هتقاط تفعض اعرذ هب قاضو هعارذ رمألاب قاضو

 يوأ وأ" :لاق نأ ف مهنيب و هنيب ةرواحملا تمت املف هج راخخ بابلا ءارو نم مهو باطخلا اذمك مهبطاخ :موق اي

 دعب هل اولاق ةكئالملا نإ :ليقو «هراد اولزنو ناطيحلا اوروستف زجعلاو فعضلا هنم اومهف «'ديدش نكر ىلإ

 هل نذأف ؛مهتبوقع يف هبر ليربج نذأتساف ءاولخدف بابلا حتفف ؛مهايإو انعدو بابلا حتفاف كيلإ اولصي نل :مهلوق

 ىح مهنيعأ سمطو مهامعأف مههوجو هيحانجب برضف ؛هيحانج رشنو اهيف نوكي يلا هتروص ىلإ لوحتف
 ةرححس طول تيب يف عةاحجنلا ةاجنلا :نولوقي مهو ءاوفرصناف قيرطلا نوفرعي ال اوراصف (مههوجو تاوواس

 (نيلامحلا ريسفت) .ىرت ام ادغ انم ىرتس طول اي :نولوقي اولعحو ءانورحس
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 سيلا قابضأ فيش ىف نوجضفت و2 الو لآ أوك 13 ها ٠ نهوجورتف

 ىف اكل ام َتَساَع ٌدَقَل أولاَق .؟ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأي 9 ٌديِشُر لْجَر زكي

 ةَوق مكب ىل َنَأَوَل َلاَق .لاحرلا نايتإ نم /2) ُديِرُن ام ُمَلعَعَل َكلَنِإَو ةجاح ٍقَح َنِم َكِتاََ
 .مكب تشطبل ينرصنت ةريشع 7 ريايإ ديِدَش نكد لإ َِواَمْوَأ ةقاط

 كلذ خسن مث ؛مالسإلا لوأ يف ناك اذكهو هتعيرش يف رئاسي ف رافكلا نم تاملسملا جيورت دا نهوجورزتف

 فيضلاو ؛مهقح يف يأ "يفيض ف" :هلوق .(١7571:ةرقبلا) ؟اوُئِمْوُي ىَنَح َنيِكرْشُملا اوُحكْنَن الَو» :ىلاعت هلوقب
 ءدحاو ظفلب امهيدضو رك ذملاو درفملا ىلع عقي كلدلو «فيضملا ىلإ اليل قراطلا ىلع قلطأ مث راسب لصألا يف
 (نيمسلا ريسفت) .تويبو تايبأك فويضو فايضأ :لاقيف عمجيو «نافيض :لاقيف ئثي دقو

 تشطبل" :هلوقب رسفملا هردق فوذحم "ول" باوجو ءىمدآ يأ وأ ةوق مكب يل نأ تبث ول يأ :ةوق مكب ىل نأ

 :)ع ميهاربإ عم قارعلاب الوأ ناك هنأل ؛مهيف ابيرغ ناك لب ابسن هموق نم نكي مل هنأل ؛كلذ لاق امنإو "مكب

 .مودس لهأ ىلإ هلسرأف ندرألاب طول لزنو نيطسلف ضرأب ميهاربإ لزنف هللا نم رمأب ماشلا ىلإ رحاهف لباب

 (يواصلا ةيشاح) .هموق نم الإ الوسر هللا لسري مل تقولا كلذ نمف
 :هلوقو :"ريبكلا" فو ."حورلا" نم ؛هريغو لبحلا نم ةيحانلا اهمضو فاكلا نوكسب نكرلاو :نكر ىلإ يوآ وأ
 ام :ليق نإف .لبحلا نم ديدشلا نكرلاب هل اهيبشت عينملا نيصحلا عضوملا :هنم دارملا "ديدش نكر ىلإ يوآ وأ"
 "نأ" رامضإب بصنلاب "يوآ وأ" ئرق :فاشكلا بحاص لاق :انلق ؟مسالا ىلع لعفلا فطع يف انهه هجولا

 .ايوآ وأ ةوق مكب ىل نأ ول :ليق هنأك

 ىلع نيمالكلا نيذه نم دحاو لك لمح نم دب ال "ديدش نكر ىلإ يوآ وأ ةوق مكب يل نأ ول" :هلوق نأ ملعاو
 انكمتم هنوكو عفدلا ىلع ارداق هسفنب هنوك "ةوق مكب يل نأ ول" :هلوقب دارملا :لوألا .هوجو هيفو :ةلقتسم ةدئاف

 هل نوكي ال نأ وه "ديدش نكر ىلإ يوآ وأ" :هلوقب دارملاو ؛مهبيدأتو مهرهق ىلع هريغ ةنواعم امإو هسفنب امإ

 .ةطساوب مهرش نم نمأيل نصحب نصحتلا ىلع ردقي هنكل عفدلا ىلع ةردق
 هسفن ىلع كردتسا مث ؛عفدلا ىلع هلوق لوصح ىئمت بدألا ءوس ىلع مهمادقإو موقلا ةهافس دهاش امل هنأ :يناثلا

 ىلإ يوآ وأ" :هلوقف ريدقتلا اذه ىلعو «مىلاعت هللا ةيانعب ماصتعالا وهو ءديدش نكر ىلإ يوآ نأ ىلوألا لب :لاقو
 لاق كلذلو مسالا ىلع لعفلا فطع مزلي ال قيرطلا اذميو .هب هل قلعت الو م يس يقوي

 :ليدش نكر ىلإ يوأي ناك اطول ىتخأ هللا محار 2 يبلا

 اذه لثمي بسنألا وهو ئمتلل "ول" :"نايبلا حور" يف لاقو ,«فوذحم "ول" باوج نأ ىلإ ةراشإ 2 تشطبل
 .مكعفدب ةوق يل تيل يأ اشطب يأ "ةوق" نم لاح "مكب"و باوجلا ىلإ جاتحي الف ءماقملا
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 راق ءوسب قليلا اَوْلِجَي نل قلتح لسا انإ طولي اولاق كللذ ةكفاللا .تأر آملف

 مم لزني ام ميظع ىري الثل ْدَحَأ ححنِم َتِفَتلَي فس ةفئاط عظَقِب كلب
 الف يأ لهألا ءانثتسا بصنلاب :ةءارقا يفو "دحأ" نم ا قلتأتأ لِ

 زتعاف" ::هلرق قف 3

 :تلاقف تتفتلاو تجرح :ليقو ءام جرخي م :ليقق ةعتاخأ آم اكايَم دهن رب رست

 ءاتلا مضي

 بل كني نإ :اولاقف ءمهك اله تقو نع مهطأسو ءاهلتقف رجح اهءاجف / 'هاموقاو 5

 :آج املك 29 بيرقي بطلا نيل :اولاق «كلذ نم لّحغأ .ديرأ :لاقف 'ُحِبْصلآ

 . .ءامسلا ىلإ ليربج اهعفر نأب يأ اَيَلِفاَس مهارق يأ اََيَِع اَنلَعَج مهكالهاي ارم

 مهعم رس يأ ةبحاصملل وأ ءاليل مهريس يأ ةيدعتلل ءابلاو «ليللا لوأ يف ريسلا وهو ءارسإلا نم رمأ :2إ رسأف

 (نيلامكلا ريسفت) .دحاو نعم. ىرسأو ىرس :لاقي هنإف «ءلصولا ةزمه ريثك نباو عفان أرقو ءاليل
 باذعلا نم دارملا اذه :ويظع (نيلامكلا ريسفت) .فلختلا ال ءارولا ىلإ رظنلا تافتلالا نعم ىلإ ريشي :ىري الئل

 ءاهعاتمو اهتنيزو ايندلا نم هيف مه ام ىلإ دحأ مكنم تفتلي الو :"ةيمجنلا تاليوأتلا" يفو ءموق ىلع لزني يذلا

 .هب طونم كالحلاو باذعلا نم ةاجنلا نإف ؛اهيف امو ايندلا نع نطابلا درحت هب دارأ

 مدعل ؛اهيف مدع لب تافتلالاب اهرمأ كلذ نم مزلي الو كتأرما الإ دحأ هفلخ ىلإ رظني ال :ئعملاو :"دحأ" نم لدب

 بسانت ىلوألا ةءارقلاو :بصنلاب ةءارق ينو .اهنع الإ ةيفتتم تافتلالا يأ يفنلا عضوم يف يهنلا :ليقو ءاهفنأشب ءانتعالا

 نع نيتءارقلا يف ءانثتسالا :ليقو «نيتياورلا فالتخال ببس نيتءارقلا فالتخاف «ىلوألا بسانت ةيناثلاو «ةيناثلا ةياورلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ءانثتسالا ىلع :بصنلابو «ةيلدبلا ىلع عفرلاب :يورف "ليلق الإ" :هلوق يف هلثم "تفتلي الو" :هلوق
 "يذلا" ىعمب لوضوم "ام"و ةرخوت ادتيم "مهاضأ ام"و مدقم ريخ "اهييضم"و نآشلا ريمض ريمضلا :اهبيصم هنإ
 ءانباذع :ليقو :مهكالهاي انرمأ (نيلامحلا ريسفت) .اهيئزجي حرصم ةلمجب رسفي نأشلا ريمض نأل ؛"نإ" ربخ ةلمجلاو

 ىلإ جايتحالا مدعو لصألا لوألا ديؤيو ؛رومألا دحاو يناثلا ىلعو ؛يهنلا دض رماوألا دحاو رمألا لوألا ىلعو
 (نيلامكلا ريسفت) .باذعلا ءيحجب نع ةدارإ ءيحنا لعج

 يف ةروكذملا تاكفتوملا يهو ءمودس :اهربكأ ءنئادم سمح يهو اهتحت هيحانج لحدأ نأب يأ :2! اهعفر نأب

 ةكيدلا حايص ءامسلا لهأ عمس يح اهلك ندملا ليربح عفرف «فلأ فالآ ةعبرأ اهيف ناك :لاقيو ءةءارب ةروس

 (يواصلا ةيشاح) .اهبلق مث مئان مهمل هبتني مل و ءانإ مه بكني ملو بالكلا حابنو
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 رانلاب خبط نبط ٍليجس نم ةَراَجِح اَهَيَلَع اًنَرَطِمْأَو ضرألا ىلإ ةبولقم اهطقسأو

 اَمَو اهل فرظ كلب َددِع امب ىمْرُي نم مسا اهيلع ةملعم َهَمََسُم .عباتتم 2) ٍدوْضعَم
 َنّيَدَم ىلإ انلسرأ َو 29 ٍديِعَبِب ةكم لهأ يأ َتريمطظلآ َنِم . مهدالب وأ ةراجحلا َيِه

 فش لو كوخ ول نو مقحلج يبحر 01 ارذتعا متجواق اييدح ركماخأ

 رُكِيَلَع ٌفاَحَأ َنِإَو فيفطتلا نع مكينغت ةمعن ِريَعي مُكنَرَأ ةازرسلاو ةاهنطيلا
 نرزولاو ليكلا يف نسقن ومو

 هعوقول ؛ٌزاحب هب مويلا دا ,.مككلهي مكب ج )طيح موي َباَّذَع اونمؤت مل نإ

 نساعلا أوسخِتت ولو لشعلاب  طَسقْلاب نخوقأ رادبتاو قايضحيلا اوفذأروَشبوا دن
 520 / 5 1 ا ع ل ًٍ 57 يا ا
 م6 2 يع نيدعفم ضرالا و اوكعت الو اكيش مهقنح, نم عهوصقنت ال مهَءاّيشا

 امك برعف لك كس ليج لضإو ىوبسا ىواس ىورشو دوب ىح ربارببوا نالك كس :يدهازلا ريسفت ف لاق :ليجس نم ةراجح
 (نيلامكلا ريسفت) ."خلإ اهيلع" :هلوقب ةملعملا رسف مث "ةموسم"ل ريسفت :ةملعم ."نايبلا حور ف
 .امي اًملعتم رورحملاو راجلاو "ةملعم" ربخلا نوكي نأ زوجيو ؛"اهيلع" نعي هيلع مدقم هربح أدتبم :ىمري نم مسا
 (نيلامكلا ريسفت) .امب مهيلع رطمي نأب قيقح مهملظب مهفإف اديعب ائيش مهنم ةراجحلا تسيل يأ :يه امو (نيلامكلا ريسفت)

 (نيلامكلا ريسفت) .ماشلا ىلإ مهرافسأ يف امي نورمي مهفإف اديعب ةكم لهأ نم مهدالب سيل يأ :مهدالب وأ

 هتدابعو هللا ديحوت ىلإ ةوعدلا تناك املو .مهألاف مهألاب نوُؤدبي مالسلا مهيلع ءايبنألا ةداع اذه :خلاإ هللا اودبعا

 مه امع مهي يف عرش ديحوتلا ىلإ ةوعدلا دعب مث ,"هريغ هلآ نم همكل ام هللا اودبعا" :بيعش لاق ؛ءايشألا مهأ
 ةحيبقلا ةداعلا هذه كرت ىلإ مهاعد نزولاو ليكلا يف سحبلا نيدم لهأ نم داتعملا ناك 5 «يصاعملا نم هيلع

 © هرمشب طيِجأَو# :هلوق لثم :وككلهي (نيلامجلا ريسفت) ."اوصقنت الو" :لاقف نزولاو ليكلا فيفطت يهو
 (نيلامكلا ريسفت) .ودعلا ةطاحإ نم هلصأو (47 :فهكلا)

 يأ "هعوقول" :هلوقو .هسفن باذعلل فصو رمألا سفن يف هنأ عم نعي ."طيحم" :هلوقب يأ :هب مويلا فصوو
 ."لمجلا" يف امك «هيف عقي امج مويلا فصو هنأ :هلصحمو ؛مويلا يف يأ هيف باذعلا ةطاحإ وهو فصولا اذه عوقو

 اوصقنت ال :لوألاب دارملا :ليقو :ةغلابملاو ديكأتلل هدض نع يهنلا دعب هب ءافيإلاب رمألا حرص :خإ لايكملا اوفوأ

 تلصف امل ديكأتلل راركتلا ناك ول هنأب لوألا ىلع بقعتو «نازيملا تاحفص اذكو دوهعملا نع لايكملا مجح
 (نيلامكلا ريسفت) .نيرئاغتملاك العج امهيف دصاقملا فالتخال هنأب بيحجأو ءواولاب



 دوه ةروس 1١ رشع ئباثلا ءزجلا

 هاما نيمأ 012 ناعم عطس و اعلا :ةثلفملا سكي " ينع' نم هريغو لتقلاب
 ,.ةراغلاو ةقرسلاك

 نإ سخعبلا نم هز هك ققولاو ليكلا ءافي دمك ا

 تثعب امعإ فال مكيزاحأ بيقر © ظيهتي مُكيلَع أكأ آَمَو نيا ماقس

 آانْواَباَة كيعي ام: كلرتن نأ اتفيلكتي د كلمات كلت ولَصُأ بيعي ءازهتسا هل أوُلاَق .

 هيلا وعدي الل لطاب رمآ اذهب ءروسملا اوفكاق اَنِلاَمَأ إب لعفت.نأ كركوأ وييتقاي ع

 2ظ0001111آ1]1]1]1 ]1 ] ]1 ءازهتسا كلذ اولاق م2 كيش هيلكلا تدل كلت ك3لنإ ريخ يعاد

 اهلماع نم لدب "اوثعت" :هلوقو ؛داسفإلا وه ئعملا "اهلماع ئععمل' :هلوقو «ءاثلا رسكب يأ ةثلثملا رسكب :يشع نم
 ورمع وبأو ريثك نبا اهيلع فقو «ةرورحملا ءاتلاب اذه تمسر "تيقب" :"بيطخلا" يف لاق :هللا تيقب .هل رسفم
 :"ةيمجنلا تاليوأتلا" يف لاق «ةطوبرملا ءاتلاب "ةيقب" ئرقو :لوقأ .ءاحلاب اهيلع اوفقو نوقابلاو .يئاسكلاو

 ىلاعت هللا ىويس انم ةوادع وهو الأ الايكم ةبحملل نإف:بلطلا ناريمو ةبغا لايكم يأ نازيملاو لايكملا اوصقنت الو

 تصقن دقف هللا عم ائيشو ادحأ بحت نإ كنإف ؛"نيملاعلا بر الإ يل ودع مهنإف" ةلخلا راهظإ دنع ليلخلا لاق امك

 تلصو دقو ناتوطخ :ليق امك «ةقيرطلاو ةعيرشلا ىمدق ىلع ريسلا وهو انازيم بلطلل نإو هللا ةبحم لايكم يف

 عضيو ءايبنألاو ءايلوألا بادآب بدأتي نأ كلاسلا ىلعف .نازيملا نم تصقن دقف امهفود نيتوطخ توطخ نإف

 (نيلامكلا ريسفت) .ةعاطلاب ةيقبلا رسفي دقو :خ ! هقزر .هل طرشو هب رمأ امك ىلوألا قيرطلا هذه يف مدقلا

 غلبم حصان انأ امنإو ءاهيلع مكيزاجأف مكلامعأ مكيلع ظفحأ وأ حئابقلا نع مكظفحأ :ظيفحب مكيلع انأ امو

 (نيلامحلا ريسفت) .مكعينص ءوسأ اوكرتت مل ول هللا معن مكيلع ظفاحب تبسل وأ :ترذنأ .نيح ترذعأ دقو

 الإ ركنملاو ءاشحفلا نع ةيهان تناك امك «زاحنا ليبس ىلع ةرمآ ةالصلا نوكي نأ زاج نإو يأ :خلإ ءازهتسا

 هب اومكهتف يواغلا لاضلا هيفسلا اودرأ يأ :خإ ءازهتسا (نيلامكلا ريسفت) .ءازهتسالا قاسم مالكلا اوقاس مهنأ

 ةغلب هانعم ديشرلا ميلحلا :راربألا عيبر يف لاقو «دوجلا كنم ملعتل متاح كرصبأ ول :لاقيف .حيحشلاب مكهتي امك

 (نيلامكلا ريسفت) .فاضملا فذحف ؛كرتن نأ فيلكت يأ :انفيلكتب ."نايبلا حور" يف امك هيفسلا قمحألا نيدم

 نولوقيف هدضب ءيشلا فصت دق برعلا نأل ؛يواغلا هيفسلا اودارأ :امُك سابع نبا لاق :ديشرلا ميلحلا تنأل كنإ

 :ليقو «ةيرخسلاو ءازهتسالا ليبس ىلع كلذ اولاق امنإو هتقيقح ىلع وه :ليقو «ةزافم ةكلهملا ةالفللو ميلس :غيزلل

 ديشر ميلح انيف بيعش اي تنأ :هانعمو ؛ةحصلا يف هباب ىلع وه :ليقو ءكمعز يف ديشرلا ميلحلا تنأل كنأ :هانعم

 (نيلامجلا ريسفت) .مهنيد يف مهتفلاخمو كموق نايصع كيلع قشي الف



 دوه ةروس ْ 4 > رشع يباثلا ءزجلا

 هبوشأفأ ًالالح اَنَسَح اقر ُهَنِ ىِقَرَرَو يد نم َِنَْي َلَع ثُك نإ ْرََُْرَأِمْوَهَي لاَ
 ُهَنَع جُكَهْتَأآَم ىلإ بهذأو َمُكَفِلاَحُأ نأ ُديِرَأآَّمَو ؟فيفطتلاو سبلا نم مارحلاب
 ىلع قردق قي امو تشن ام لدعلاب 0 الا لإ ًةيبأ امم نإ هبكترأف

 "تهذأ ا

 | نا :ييافلاو ؛لوأ لوبفنو نك "مرحبا لسلق قالح 5 © بن كم رج
 لا يأ

 لو هو اَمَو باذعلا نم َحِلَص َمَوَقْوَأ دوم موق جون هَق تاصأ ام لفي مكتصل

 اوين حُب أورهفتسَ .اوريتعاف 7: ٍديِعَبِب ديو ست ميكاقع نو رك عطوانم أ

 اَمُتّيَعْسََي ةالابملا ةلقب اناذيإ أوُناَق يبل ايدل 2 دوُدَو نينمؤلابيحَر يت نإ ِهَيَلِإ
 ةليكت كاتريشعَةاطَفَو اَلْوَلَو ًاليلذ اًقيِعَص ايف َكِنَرْل انو لوقت نامي اريثك مهفن هقفَ

 (نيلامحلا ريسفت) .هليصحت يف بعت الو ئم دك الب هتناعإبو هدنع نم يأ هلل "هنم" يف ريمضلا :هنم ينقزرو
 هلاق يذلا ةلمجلا :نابح وبأ لاقو ءيواضيبلا هلاق ام ىلع طرشلا باوحج عضوم ف ماهفتسالا ةلمجو :خل هب وشأفأ

 باوجو ,."ينربخأ" نعم ةنمضتملا 'متيأرأ"ل يناثلا لوعفملا غضوم ف ةيماهفتسالا ةلمجلا ردقي هنأ لاعبا يف ةاحئنلا

 مارحلاب هبوشأف ٍنوربخأف يزين ىلع نإو :انهه ريدقتلاو اهقلعتم عم ةقباسلا ةلمجلا هيلع لدي ام طرشل
 .يرشخم زلا هركذ ام ىلع هيهفو هرمأ يف هفلاخأو هيحو يف نوخأ نأ يل حيبأف وأ و ويس

 ناك اذإ اذك نع هتفلاخ و .هنع لوؤسم وهو هتدصق اذإ اذك ىلإ اديز تفلاخ لاقي :"دوعسلا ىلأ يف لاق :مكفلاخأ

 بئاونلا نم يل لزني اميف يأ :عجرأ .هنع مكامنأ ام ىلإ دضقأ يأ هريغو "فاشكلا" دين «سكعلا ىلع رمألا

 5 ىدعتي حراشلا دنعف "مكبيصي نأ" :ىلاعت هلوق "مرجي' ناث لوعفم يأ :يباغلاو (نيلامحلا ريسفت) .داعملا يف

 ."مكبيصي نأ" :ىلاعت هلوق يناثلا لوعفملاو 'مكنمرجي' ف "مك" لوألا لوعفملاف «نيلوعفم ىلإ "نمرحي'

 (بيطنلا ريسفت) .ديعبب ءيشب مهكالهإ امو :ريدقتلا نأب بيحأ ؟نيديعبب لقي مل و ديعبب لاق مل :ليق نإف :ديعبب

 اذهو «هناحبس هللا ىلإ ىلاعت هللا ىوس ام عيمج نع عوجرلا اهالعأ ءبتارم ىلع ةبوتلا نأ ملعا :هيلإ اوبوت مث

 قحلا ىلحت اذإ اضيأو «ءافحلا نايسن يضتقي ءافصلا تقو نإف ةبوتلا نع ةبوتلاو «ةيصعملا نايسن يضتقي ماقملا

 الإ ةبوتلا لبقي باوت ىللاعت هللاو ؛لامعألاب كنظ امف اهلك تاوذلا نيف ههجو الإ كلاه ءيش لك ىأرو كلاسلل

 (نايبلا حور) .ابوذك دبعلا نوكي نأ



 أ. 0_1
 َلاَق .ةزعألا مه كطهر امنإو ءمجرلا نع مرك 29 زيزَعب اَتيَلَع ّتنأ اَمَو ةراجحلاب
 وُمُْدَحَتَأَو هلل نوظفحت الو مهلجأل يلق نوكرتف لَن محصل رع ىلع

 َنوُلَمْعَت اَمِب َنَر َّنرِإ هنوبقارت ال مكر وهظ فلخ اذوبنم اًبيفِط عكاز هللا يأ

 ىلع ٌلِمََع نإ مكتلاح ْمُكِتَناَكَم ىَلَع اوُلَمَعَأِمَوَقَيَو .مكيزاجيف املع م2 طي

 وه هولا نو ثَي كابذل لوعفم . وضرب كرمال دوت واع
 للسح

 1 اوُمَلَظ َنيِذل تدحأ 8 زري ُهَحَم ب و 3 يش ا أ ميدو

 0 ل ل ا ا ذي امها وقت ذأ مهاك يأ فقع نأ

 .ايسنم مكر وهظ ءارو احورطم هللا متلعجو :ةيآلا عمو «هنوظفاحت ال يأ "هنوبقارت ال" :هلوقو ءادورطم يأ :اذوبنم

 رسكلابو «رهظلا ىلإ بوسنم يرهظلاو ءرهظلا ءارو ذوبنملا ءيشلاك هومتلعجو هومتسبح نعي هنوظفاحت يأ :هنوبقارت ال
 (يواصلا ةيشاح) .مهل ديدقو ميظع ديعو اذه :وكتناكم ىلع اولمعا (نيلامكلا ريسفت) .بسنلا تاريغت نم

 لاخدإ :تلق ؟"فوس" يف اهكرتو ءافلا لاحدإ نيب قرف يأ :تلق نإف :يرشخمزلا لاق :خإ نوملعت فوس

 لاؤسل باوج وه يذلا فانيتسالاب يريدقت يفح لصو اهكرتو «لصولل عوضوم فرحب رهاظ لصو ءافلا
 ؛نوملعت فوس :ليقف ؟كتناكم ىلع تنأ تلمعو انتتاكم ىلع نحن انلمع اذإ نوكي اذامف :اولاق منأك ءردقم

 هنأل ؛فانيتسال امهغلبأو نيلصولا ىوقأو «برعلا نم .ءاغلبلا ةذاغ يه امك فانيتسالاب ةراتو ءافلاب ةرات لصوف

 (لمجلا ةيشاح) .ليوهتلاو ةحاصفلا باب يف لمكأ
 باذعلا نوملعت فوس :لاق هوبذكو هودعوأ امل مُهأل لب هميسق هنأل ال "هيتأي نم" ىلع فطع :بذاك وه نمو

 هنوعدي اوناك امل مهنكل هيلإ ياثلاو مهيلإ لوألا فرصنيل ؛قداص وه نمو هسايق ناك :ليقو ءمكنمو نيم بذاكلاو

 اذهو اعيمج مهحاورأ تحرخف يأ :ليربج ممي حاص (نيلامجلا ريسفت) .مهمعز ىلع بذاك وه نمو :لاق ابذاك
 اوعمتجا يح مهتلظأف ةدراب ةبيط حير اهيف ةباحس يهو :ةلظلا باذعب اوكلهأف ةكيألا باحصأ امأو ؛هتيرق لهأ يف

 (يواصلا ةيشاح) .ادامر اوراصو اوقرتحاف مهتحت نم ضرألا تفحرو ءاران مهيلع هللا مهبطأف اعيمج



 دوه ةروبب 14 رشع يئباثلا ءرجلا

 ع 2) نيم ٍنَّطلُسَو اَِجَياَعِب ىَسوُم اَتلَسَرَ دقلَو <90 ةومل نعي انك نيدحل دعب أ

 َْوَعَرِف أ [َمَو َنَوَعَرِف نأ ْاَُعَبَتاَف يَِلَمَو َتَوَعَرِف نإ .رهاظ نيب ناهرب

 مويو ع ايندلا يأ هذه قاوقتتأو . يه | هو ١ ةولؤملا ايلازقي دال مهلخدأ

 دا عزل اق 8 هجم ف اش 6ك هانم ج2 ةرفا هك م1 3130 2 مهدفر <: ةوفرسلا ن وعلا ُدفَرلأ سي ْ , ةنعل ةَميقْلا

 ُمُهَدَرَوَأَ ايندلا يف هوعبتا امك هنوعبتيف ةَميقْلا َءَوَي دهَمْوَق مدقتي هَدَقَي .ديدس م ديشرب

 لك كاله نإ ثيح نم هيبشتلاو دومث تكله امك يأ :دومث تدعب امك .نيدم لهأك اكاله يأ :2إ ادعب الأ

 تايآلا ربكأ اًهوكل ؛ركذلاب تصحو اضعلا هب دارملا :ليق :نيبه ناطلسو (يواضلا ةيشاح) .ةحيصلاب

 نأ امك مصخلا رهق امي نأل ؛اناطلس ةجحلا تيمسو ؛ةرهاظلا ججحلاو ةرهابلا تازجعملا هب دارملا :ليقو ءاهمظعأو

 (يواصلا ةيشاح) .ماع فطع نوكيف «هريغ رهق هب ناطلسلا
 رشب وهو ةيهولألا ىعدا هنأ كلذو «نيبم لالض وهو هرمأ ىلع هوعبات ثيح هيعبتمل ليهحت وه :نوعرف رمأ
 تايآلا اونياع مهنأ :هيفو .ةيهلإلا نع لزعمم. هلثمو ناطيش نم الإ ّتأي ال يذلا رشلاو ملظلاب رهاجو ءمهلثم

 ءطق دشر هرمأ يف سيل نم عابتا ىلإ هعابتا نع اودع مث «قحلاو دشرلا ىلع ىسوم نأ اوملعو «نيبملا ناطلسلاو

 ؛هبقع ىلع مهو مهمدقتي يأ "ةمايقلا موي هموق مدقي" :هلوق نوكيو «ةبقاعلا ديمح حلاصب هرمأ امو :دارملا وأ
 لمعتسا امك ئضتريو دمحي ام لك قف لمعتسي :دشرلاو :هتبقاع: هذه نم رمأ دشري فيك يأ احاضيإو هل اريسفت

 (كرادملا ريسفت) .همدقت ئعمم همدق :لاقيو ءمذي ام لك يف يغلا

 هب هبشملا ركذ يوطو «دروي امت. رانلا هبشف «هنم ءاقتسالل ءاملا ىلع رورملل لاقي لصألا يف دورولا :رانلا مهدروأف

 ىلع مدقتي نم. رانلا ىلإ هموق ىلع همدقت ف نوعرف هبشو «لييخت هتابثإف دورولا وهو همزاول نم ءيشب هل زمرو
 .مذلاب صوصخملا يهو رانلا يأ :يه (يواصلا ةيشاح) .مكهتلا ليبس ىلع شطعلا رسكيل ؛ءاملا ىلإ نيدراولا
 :هلوق ؛هيلع لوألا ةلالدل ؛رخآلا نم فذحلا هيف نأ ىلإ ةراشإ "ةنعل" رسفملا ردقو مات فقو اذه :ةمايقلا مويو

 ىلوألا ةنعللا نأ :ئيعملاو «ةيناثلا ةنعللاب ناعملا يأ "دوفرملا" :هلوقو «ىلوألا ةنعللا دفرلاب دارملا «"دوفرملا دفرلا سكب

 (يواصلا ةيشاح) .مكق ادفر اهتيمستو ءافواعتو اهيوقت ىرخأ ةنعلب تدفرأ
 «ةنعللا دعب ةنعللا وهو ناعملا نوعلا سئب :ئعملاو ءفوذحم مذلاب صوصخملا نأ ىلإ ةراشإ مفوع يأ :مهدفر

 تيم“و «لالضلا نم هيف مه ام ىلع مهتناعأو ةمح رلا نع مهتدعبأ ايندلا ف مهتعبت اذإ اهنأل ؛انوع ةنعللا تيمسو

 ."بيطخلا" نم ؛مكهتلا ىلع ىعملا اذهل انوع يأ ادفر



 دوه ةروس 4 رشع ئباثلا ءزجلا

 ٌةباق ىرقلا يأ انتم دمحم اي الع 8 ع ىّرَقْل آن ف هربخن أدتبم روكذملا َكِلَذ

 مْيَع تعفدتّتغاامف كرشلاب مُبسفنا اوملظ نكدلَو بذا ويغب مهك الهإب ٌمِهَسملظ اَمَو

 . 6-3 . وو 0 300 5 22 1 . 2 نو ع ا 3

 هبادع كبَر ا ءاج امل و هدئاز رع هريخ يا هللا نود نم لودبعي نوعدي ىلا مجهلاَ

 َدَحَأ آَذِإ كبَر ُدَخَأ ذحألا لثم كلل َذكَو .ريسخت /2)ٍبييتَت ريغ اهل مهتدابعب ْمهوُداَز امو
 :هدخا نإ ءيش هذخنأ نم مهنع ينحل اف يأ بونذلاب ةّماظ َىهَو اهلهأ ديرا 0 ف هد 6 © 0 ع ا : : ا 1 ِ هدم

 .ةيآل ويحس ذخأ ف 2 أرق مث "ملفي هذخأ اذإ يس ةاطنا ىلإ لا نإ نإ'

 موي يأ َكِلَذ اي َففاخ ين ةربعل 2 ادا نم ا 7 ىف نإ

 "نم"و «ناث ربخ "هصقن"و «لوأ ربخ أ" ةريجخ :هلوقو «ةعبسلا صصقلا نم ةروسلا هذه ف يأ :روكذملا كلذ

 نأ ىلإ ةراشإ :ديصح اهنهو (نيلامكلا) .ىرقلا نم لاح وأ «ةفنأتسم ةلمج :اهنم (نيلامحلا ريسفت) .ةيضيعبت

 تاف ام كرادتل لباق مئاق وه ام داسجألا نم :"ةيمجنلا تاليوأتلا" يفو ,"اهنم" وهو فوذحم أدتبم ريخ "ديصح"

 .كرادتلا نم سوؤيم توملا دصحمم دوصحم وه ام اهنمو ءاهنم سفنلا دسفأ ام حالصإو اهنع

 اذإ بت :لاقي :ريسخت (نيلامكلا ريسفت) .داصحلا ةلآ ىيهو لجنم عمج لحانملاب عوطقملا يأ :دوصحخلا عررلاك

 ف هل ليطيو ديزي يأ "نإ" ربخ يف ةدئاز ماللا :يلميل (نيلامكلا ريسفت) .نارسنلا يف هعقوأ اذإ هريغ ببتو ءرسح

 (سوماقلا) .هكرتي ملو هرخؤي مل يأ "هتلفي مل" :هلوقو .ترحأ :رمألا يف هل تيلمأو :"حابصملا" يفو ؛هرمع
 درو ةبانإلاو ةبوتلاب كلذ كرادتي نأ هيلع بجي ملظ ىلع مدقأ نم نأ ىلع ليلد ثيدحلاو ةميركلا ةيآلا يفف :أرق مث

 ممألا يملظب ةصوصخم ةيآلا نأ نظي الو ؛ديدشلا باذعلاو ميظعلا ديعولا اذه يف عقي الثل ؛اهلهأ ىلإ قوقحلا

 :هيف (نيلامحلا ريسفت) .ثيدحلا هدضعيو ةمايقلا موي ىلإ ملاظ لك يف ماع وه لب مهي صوصخم اهمكحو ةيضاملا

 ."يف" نيعمب "هل" :هلوق يف ماللا نأ ىلإ ةراشإ



 دوه ةروس > 45 رشع يباثلا ءزجا

 ل مويلا كلذ ِتأَي َمْوَي .هللا دنع مولعم تقول *) ٍدوُدْعُم ٍلَجَأِل الإ دُةُرْخْؤُن اّمَو
 * د قلخلا يأ َرَُئِمَق ىلاعت ءهنْذِإب َّلِإ نسْفَت نيءاتلا ىدحإ فذح هيف ُمَلَكَت

 ىفف ل هملع ' .يلاوقخل يلا اكان لوألا ف كلف لك بنك 5 يع اديقب
 نم“ ةحس قو

 *2 75 آَس اَم ريغ الإ بنلي امهماود ثم يأ ضزألاَو ثول جا

 .امولعم نوكي هدع نكمي ام نإف نرطملا دوِدَعَملاَيَو تقولا :لجألاب دارملا نأ نوعي :مولعم تقول

 :هلوقو ١1١1١40:لحنلا) هكاَهِسفَن ْنَع ُلِداَجُت سفن لك يَنأَت موي هلوق عم اذه فيك :ليق نإ :إ سفن ملكت ال
 هيفو ليوط موي ةمايقلا موي نأ باوحلاف (؟7:ماعنألا) ؟َنيكرْشُم انك اَم اَنْبَر ِهللاَول :رافكلا جاجح نغ ارابخإ
 نذؤي لاوحألا ضعب فو ؛هلوه ةدشل ؛مالكلا ىلع نوردقي ال تقولا ضعبو لاوحألا ضعب يفف «ةفلتخم لاوحأ

 (نيلامجلا ريسفت) .نوركنيو نولداجيو نوجاحيف لاوهألا كلت مهنع فخت اهضعب يفو ؛نوملكتيف مالكلا يف مه
 يف ةبغرلاو «نيعلا دومجو «بلقلا ةواسق :ءايشأ ةسمخ ةواقشلا ةمالع :"ناتسبلا" يف لاقو :خإ يقش مهنمف

 ءايندلا ف دهزلاو .ءاكبلا ةرثكو ءبلقلا نيل :ءايشأ ةسمخ ةداعسلا ةمالعو .ءايحلا ةلقو ؛لمألا لوطو ءايندلا

 ىلع رارصإلاو هبلطو قحلا نع ضارعإلا :ةواقشلا ةمالع :"ةيمجنلا تاليوأتلا" فو .ءايحلا ةرثكو ؛لمألا رصقو
 ةمالعو «ةعدبلاو ديلقتلاو ىوهملا عابتاو ءاهمارحو اهنالح ايندلا ىلع صرحلاو ءاهيلع مدن ريغ نم يصاعملا
 بلطو ايندلا نم ريسيلاب ةعانقلاو هللا ىلإ ةبوتلاو يصاعملا نم رافغتسالاو «هبلطو هللا ىلع لابقإلا :ةداعسلا

 .ىوه لا ةفلاخم و ةعدبلا بانتجاو ةنسلا عابتاو ءاهتم لالحلا

 هللا ىلإ ةبغرلا :ةداعسلا ةمالعو «هئايلوأو هللا نم ةرفنلاو اهلهأو ايندلا ىلإ ةبغرلا :ةواقشلا ةمالع :اضيأ لوقأ

 ةبحملاب هللا ءايلوأ ةبحص مزتليلف هللا ءايلوأ نم 0. هنأ ف بغري نمو :ةدئاف .اهلهأو ايندلا نم ةرفنلاو هئايلوأو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ الماك ايلو نوكيف هللا ءادعأو ايندلا لهأ ةبحص كرتيو «صالخاللاو

 سفنلا جارخإ :ريفزلا :"نايبلا حور" يف لاق :قيهشو ريفز (نيلامكلا ريسفت) .رفكلا ىلع ممتومب :ىلاعت هملع يف
 يف ريفزلا :ليقو .هقيف نم غرفي ام رحخآو رامحلا قهني ام لوأ يف امهلامعتساو هدر :قيهشلاو ؛ةدشو ةوقب

 ."بيطخلا" نم ؛.مهمغو مهبرك ةدش ىلع ةلالدلا امهنم دارملا لك ىلعو ءردصلا يف قيهشلاو «قلحلا
 هرخآ :قيهشلاو «رامحلا قي لوأ ريفزلا :لتاقمو كاحضلا لاقو ءان5# سابع نبا امهرسف اذكه :فيعض توص

 (نيلامكلا ريسفت) .هذر :قيهشلاو سفنلا جارخخإ :رفزلا :يرشخمزلا لوق هنم برقيو :هفوج يف هددر اذإ
 (نيلامكلا ريسفت) ."ريغ" نعم. وه اهنإ ؛ءانعساب سيل "الإ" ةملك نأ ديري :ريغ الإ



 دوه ةروس تشل رشع يباثلا ءرجلا

 امل لاعف كبَر نإ ادبأ اهيف نيدلاحغ :ئيعملاو هل ىهتنم ال امث امقدم ىلع ةدايزلا نه قلك
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 ٌتونمَّسلا ٍِتَماَد ام هيف نيدلخ هلا ىفِف اهمضو نيسلا حف اينو نينا ام ه9 ديري

 جد ذوذجترْيَغ َءاَطَع هلوق مهيف هيلع لدو مدقت امك َلْكَر ءاغاع ام مغ الإ ضّرألآَ

 راثلا نم رافكلا جورخ ىلع ةيآلاب لالدتسالا ىتأتي الف ادبأ اهيف نيدلاحخ :ىيعملاو هل رخآ ال يلا :ةدايزلا نم

 (نيلامكلا ريسفت) .ةنحلا نم نينموملاو
 مديري اَمِل ٌلاَعف َكَبَر نإ :هلوقي باجأف «فلختت دق اهأ ةئيشملا يف ريبعتلاب مهوتي ام كلذب عفد :ديري امل لاعف

 ديعو :دارملاف فلخختي دق هديعو نإ :ليق امو ءال الإو لصح ائيش دارأ يم هنأل ؛رفاكلا دولخب هللا ةيشمل فلخت الف
 (يواصلا ةيشاح) .رفاكلا ديعو ال يصاعلا

 «قيرفتلاو عمجلا :ةيعيدبلا تانسحملا نم ةيآلا هذه فو «"اوقش نيذلا امأف" :هلوق لباقم اذه :اودعس نيذلا امأو

 :هلوق يف ميسقتلاو ,"ديعسو يقش مهنمف" :هلوق يف قيرفتلاو "هنذإب الإ سفن ملكت ال تأي موي" :هلوق يف عمجلاف
 (يواصلا ةيشاح) .خلإ اودعس نيذلا امأو خلإ اوقش نيذلا امأف

 اذإ مهنأ كلذو «برعلا ةداع ىلع عاطقنالا يفنو ديبأتلا نع ةرابع تيقوتلا اذهو :ضرألاو تاوامسلا تماد ام

 قيلعت ديرأ نإو «جاهنملا اذه ىلع نآرقلا دروف ."ضرألاو تاوامسلا تماد ام" :اولاق دولخلاو دبألاب ائيش اوعضو

 ُلدَبي موي :هلوق هيلع لديو «ةدلخم ةمئاد يهو اهضرأو ةرخآلا تاوامس :دارماف ضرألاو تاوامسلا ماودب اهيف مهرارق
 «(/ 4 :رمزلا) 4ءاَشَن ُْثْيَح َِّنَجْلا َنِم َاَوَبَل َضْرَْلا اَنتَرْوَأَوإ» :هلوقو .(48:ميهاربإ) 4(ُتاَواَمَّسلاَو ٍضْرَْا َرْيَغ ُضْرَأْلا

 الو ءاهماودب اهيف مهرارق ماود قيلعت يف يفكي نيتمئاد ةلقمو ةلظم نم مهمل دب ال ةرخآلا لهأ نأب دحأ لك مزجو

 .هريغو "ريبكلا" يف هلثمو "نايبلا حور"و "دوعسلا يبأ" نم ءامتايفيكو امهلاوحأ ليصافت ىلع فوقولا ىلإ ةجاح
 اهيف نيدلاحخ" :لاق امل ىلاعت هنأ يعملو ءىوس نعم. انهه "الإ" ةملك نإ :"ريبكلا ريسفتلا" يف لاق :كبر ءاش ام الإ

 مث ءايندلا ف ضرألاو تاوامسلا ءاقب ةدم عيمج يف رانلا يف نونوكي مهنأ هنم مهف "ضرألاو تاوامسلا تماد ام

 هيلع داز مث ءهنم لوطأ برعلا دنع سيل ام مهدولخ يف الوأ ركذف «مئادلا دولخلا نم كلذ زواجتي ام ىوس :لاق

 .ال رخآ ال ىلا ةدايزلا نم كبر ءاش ام الإ :ئيعملاو ."كبر ءاش ام الإ" :هلوقب هل رحآ ال يذلا ماودلا

 هيف َنوُقوُذُي ال :ىلاعت هلوق ةقيرط ىلع دولخلا نم ءانثتسا :"دوعسلا يبأ" يف لاقو «جرراتشلل يقاوم قملا اذهو
 نأ ريغ (4 ٠ :فارعألا) 4 ٍطاَيَحْلا ٌمَّس يف ُلَمَجْلا جلي ىَّتَح» :ىلاعت هلوقو (ه 5 :ناحدلا) «ىلوألا هيوم الإ َتْوَمْلا

 - مهنأ نعي ؛لقنلا مكحب ةمولعم دولخلا مدعب ةيشملا قلعت ةلاحتساو «لقعلا مكحب ةمولعم ةروكذملا رومألا ةلاحتسا



 دوي هروس 1 رشع يناثلا ءزجلا

 ملعأ هللاو ءفلكتلا نع لاح وهو يل رهظ يذلا رم ليوأت 0س مدقت امو ,عوطقم
 امك مهبذعن انإ مانصألا نم لون ُدُبْعَي امي كش ير 5 !دمحم ايُكَت اَلَق .هدارع
 ا يأ مؤ ُدَبَْي امك اَلِإ تر 2 وديعُي اَمُدعك ىبلل ةيلست اَذََعَو ءمهلبق نم انبذع

 2 20 صوقنَمَرَيَغ باذعلا نم مهظح ٌمُجَيِصن هلم وُ َنِإَو مهانبذع دقو ٌلْبَق نم
 مهبيصن مهأيإ ةيفوت لثم

 نآ قلاك بيذكتلاو قيدصتلاب هيف فلم ةاروتلا َبنَدكلا ئسوم 301 َدَقلَو اهات يأ

 قت نحل ةمايقلا موي ىلإ قئالخلل ءازحلاو باسحلا دي و ةَملك الَوَلَو

 .ةبيرلا عقوم 2 6 ”ٍبيرُم ُهْنِم ٍفلَس ىنَل هب نييذكملا يأ جن ا اسعار

 مكحب اهنامزل الو ةيشملا كلتل ناكمإ ال ذإو «ىلاعت هللا ةيشم نامز يف الإ ةنمزألا عيمج يف 5 3 تورقتسا
 نم ءاشتسا : "”نايبلا حور" ف لاقو .اصخلم ءاهيف مهرارق ةدم ءاهتنال ناكمإ الف دولخلل ةبجوملا ةعطاقلا صوصنلا

 لاؤز نأل ؛ءانثتسالا ةحص يف فاك كلذ ءاهنم نوجرخي نيدحوملا قاسف مهو رانلا لهأ ضعب نأل ؛رانلا يف دولخلا
 يف لاق امك «نيرابتعاب دحاو صخش يف ةداعسلاو ةواقشلا عامتجا زوجيو «ضعبلا نع هلاوز هيفكي لكلا نع مكحلا
 .ىقشأو يقش :نييرض ىلع ةواقشلا لهأ نأل ؛كلذو ءءايقشألا نم "كبر ءاش ام الإ" :"ةيمجنلا تاليوأتلا'
 نم نوكيو ءاهنم هحرخي ديحوتلاو رانلا هلخدت ىصاعملاف «ديحوتلاب ديعس يصاعملاب يقش ديحوتلا لهأ نم نوكيف
 .ادلخم ادلاخ ىقبيف رانلا هبيذكتو هرفك هيلصي ىقشأ ةعدبلاو رفكلا لهأ
 لاوحأ ركذ ف عورش اذه :ةيرم يف كت الف .رخألا ريسافتلا يف اضيأ روكذم وهف الإو «رايتخالا رهظ يأ :يل رهظ
 (يواصلا ةيشاح) .هريغ دارملاو 0 يببلل باطخلا اذهو ء.مهريغ نم نيفلاحملا نايب رْثِإ ةمألا هذه نم نيفلاخملا

 ف نكت الف يأ ,فاضم ريدقت نم دب الف مهسفنأ يف كشلل ئععم ال ذإو ةلوصوملا "ام" ل نايب :مانصألا نم
 انبذع امك مهبذعن انإ" :هلوقو "اهيدباع" لاح "ءوسب"و :مهعفني الو مهرضي ال هنأ يف هنودبعي ام لاح نم كش

 نأ ىلإ ريشي ءامات يأ مهئابآ لثم يأ :مهلثم (نيلامكلا ريسفت) .مهيدوبعمو نيدباعلا لاح ءوس نايبل 'مهلبق نم

 (لمجلا ةيشاح) .قوملا بيصنلل ةنيبم لاح "صوقنم ريغ"
 يلا ةملكلا يف اوفلتخا :خإ ةملك .نآرقلا يف ءالؤه فلتحا امك ؛موق هب رفكو موق هب نمآف يأ :هيف فلتخاف
 (نيلامكلا ريسفت) .فنصملا دمتعا هيلإو ةمايقلا ىلإ باذعلا ريحأت :ريرج نبا لاقف ؛«تقبس

 عوقوو ىسوم باتك ءاتيإ ركذ نإف ءركذ هل رجي مل نإو نآرقلا يأ كباتك نم يأ :هنم كش يفل مهإو
 (نيلامحلا ريسفت) .يفخ ريغ ءادن هب ىداني ةيلستلا ددصب اميس ال هيف فالتخالا



 دوه ةروس 19 رشع يالا ءرغا

 مَّسَقل ةئطوم ءاللاو :ةدئاز "انه" ل قئالخلا لك يأ يل يفسلاو ديدشتلاب © ْنِإَو

 َكْبَر َمُميِفَوُيَل ةيفان "نإإ"ف "الإ" ىيعمب "امل" ديدشتب ةءارق يفو «ةقراف وأ رّدقم

 َمَقَعْسآَف .هرهاوظك هنطاوبب ملاع 29 ٌريِبَح َنوُلَمْعَي امب دُهْنِإ اهءازج يأ َرُهَدَمْعَ

 لَو لمَ نمآ تان نم مقعسيل 3 تأ مك هيلإ ءاحنلاو كبر رمأب لمعلا ىلغ

 اَوُدكرَت الو .هب مكيزاجيف 2و ٌريِصَب َتروُلَمْعَت امي ءُهنِإ هللا دودح اوزواجت اَوُفَطَ
 5200 ُمُكَسَمَتَف مهامعأب اضر وأ ةنهادم وأ ةٌداوعأوُمَلَظ َنيِدّلَأ ىلإ اوليمت

 امك ليقثلا وه يذلا هلصأل ارابتعا ؛لامعإلا عم ركب يبأو عفانو ريثك نبال فيفحتلاو ءرثكألل ديدشتلاب :ثإو

 هردق امنإو «هيلإ فاضملا نع ضوع نيونتلاو ؛قئالخلا لك يأ :قئالخلا (نيلامكلا ريسفت) .نييرصبلا بهذم وه
 (نيلامكلا ريسفت) ..هيلإ عمنشلا رمش د دوع حصيل ؛اعمج

 هيفو .ةدكوملاو ةيفانلا نأ نيب ةقراف يأ "ةقراف وأ" :هلوقو «(بيطخلا ريسفت) "لإ هللاو" :هريدقت :ردقم مسقل
 امهنيب سابتلالاو سي ةيفانلا نيب قرفت اهنأل ؛كلذو «ةففخملا ةلمهملا "نإ" دعب تدهع اغإ ةقرافلا نأل ؛رظن

 ,ديدشتلل اعجار "ةفطوم" :هلوق نوكي نأ حصيو «هيف سابتلا ال هنإف لامعإلا فالخب لامهإلا دنع نوكي امعإ

 ديفي هنأل ؛"ةدئاز ام" تيس عام "ةءارق و :هلوقو ءفيفختلل اعجار "ةقراف وأ" :هلوقو

 نم ذاك نأ تملع دقو "امل" ديدشتب ةةجارقا قو لإ ةدئاز "ام"و "ال" فيفختب لاق هنأكف ةففخم "امل" نأ

 "الك نإ" :ىلاعت هلوق يف "نإ" ظفل يأ ةيفان "نإ" ف :هلوقو ءاهديدشتو "نإ" فيفخت نم لكل عجار نيتءارقلا

 مسقلاو «هباوج عم مسقلا ةلمج :اهريخو ؛"نإ" مسا هنأ ىلع بوصنم "الك" ظفل نأ :بيكرتلا لصاحو («ةيفان

 ربخلاف اددشم "املا نوك ىلعو "مهنيفويل" :هلوق وه هباوجو «ةئطوم اهوك ىلع "امل" يف ماللاب هيلع لولدملا وه

 .هريغو ”لمجلا" نم صخلم ءردقم مسق باوج "مهنيفويل" يف ذئنيح ماللاو "مهنيفويل" ةلمج

 (نيلامكلا ريسفت) .يحولا غيلبتو ىلاعت هرمأ ىلإ قلخلا ةوعد يأ لمعلا ىلع فطع :لمعلا ىلع مقتساف

 (نيلامكلا ريسفت) .لصافلل كلذ زاجو "مقتساف" يف نكتسملا ىلع فطع هنأ ىلإ ريشي :بات نم مقتسيلو

 نكلو ةمألاو يبنلل باطخ :اوغطت الو (نيلامكلا ريسفت) .كرشلا نع ةبوتلا :ةبوتلا نم دارملا نأ ديري :كععم نمآ
 ئتييش ه5 هللا لوسر .لاق اذلو ؛فيلكتلا تبعض ةيآلا هذهو طي ىلا ىلع ليحتسم نايغطلا نإف ؛ةمألا دارملا

 فورعملاب رمألا كرت يهو :ةنهادم وأ «ةبحمت. اوليمت ال يأ :خلإ ىلإ اونكرت الو (يواصلا ةيشاح) .اهتاوأو دوه

 (نيلامكلا ريسفت) .مهل ميظعت هيف ام ركذ وأ ,مهيزب يزتلاو مهي هبشتلا وأ ,مهامعأب اضر وأ «ركنملا يفو



 ذوك ةررس ٠١ ظ رشع يباثلا ءرجلا

 ل دألانم كلرطعم ةايزأأ ةدلاز ب هروغ يآ وقل نوف يت ككل ةثو قاتلا ركع

 "1 م :هلوق نم لاحلل اولا :

 يأ يشعلاو ةادغلا راجل فرط ة ةوَلّصلا ِمِقَأَو .هباذع نم نوعنمت 209 تروُرَصمت
 َنِإ ءاشعلاو برغملا يأ ليل ني ةفاط يأ ةفز عم لَو رصعلاو رهظلاو حبصلا

 ةأدغلا ةالصل ريسفت

 لّبق نميف تلزن «رئاغصلا بونذلا ِتاَع سل هقدي سمقلا تارابلا# ىيعتللا

 َكِلَذ ناخيشلا هاور "مهلك مأ عيمجل" :لاقف ؟اذه يلأ :لاقف دك هربحأف «ةيبنحأ

 ىلع وأ «كموق .ىئذأ ىلع دمحم اي ٌريصآَو .نيظعتملل ةظع © تربركذلل نعَركِو

 اي سبل

 تساوي .ةعاطلا 1 يتم وسلاب د نيبخُلا أ خم الا نإف ةالصلا

 ةمصاصاج عتق هي صو# توت 12 ضرع ' هاف اهدا نم . قال دبش نك مدي رق ديلا دج

 ىلع ةيلعف ةلمج فطع :لمحلا فطع باب نم وه ذإ ؛عوفرم لعف هنأل ؛عفرلا نون توبث ىلع ةماعلا :نورصنت ال مث

 "مث"ب ىتأو «ةيفانيتسا وأ ؛ةيلاح ةلمحلاو "مكسمت" ىلع افطع عفرلا نون فذحب :ةشئاعو ىلع نب ديز أرقو «ةيمسا ةلمج

 ريسفت) .بورغلا ىلإ لاوزلا نم :يشعلاو ؛هيفرطل ريسفت :يشعلاو ةادغلا (لمحلا ةيشاح) .ةبترلا دعابت ىلع اهيبنت
 قف ةييظأ ارم تيبلا ىق اتإ :ال تلقف ءارمت عاتبت ةأرما ئتت أ :لاق كف رسيلا وبأ وهو :ذ لإ نميف تلزن (نيلامكلا

 ءادحأ ربخت الو بتو كسفن ىلع رتسا :لاقف ءهل كلذ تركذف ركب ابأ تيتأف ءاهتلبقف تيبلا يعم تلخدف ءاذه

 22 هللا :لوسرب تيتأ قيح- ريبصأ ملقا ءاذحأ تا بيسر هيأ يشيل لاق .ىنل قللت عنز# دق سع قيتأف
 كلذ تائيسلا نيهذي تائسحلا نإ" :هلوق ىلإ "ةالضلا مقأو' :هيلإ يحوأ يح اليوط قرطأف هل كلذ تركذف

 ةيشاح) ."ةماع سانلل لب" :لاّمف ؟ةماع سانلل مأ ةصاخ اذه ىلأ :تلقف للا لوسر اهأرقف "نيركاذلل ىركذ

 "نم"و هيلع مدقم لاح "نورقلا نم"و ةفص "نوهني"و ءاهلعاف "ةيقب ولوأ"و ةمات "ناك" نأ رهاظلا :خلإ ناك (لمجلا

 ريسفت) .مكلبق نمم موك لاح نوهان ةيقب ولوأ اودحو اله :ئيعملو ءنورقلا نم لاح 'مكلبق نم"و ةيضيعبت
 ةدوحلا يف الثم راصف هلضفأو هدوجأ هجرخي ام يقبتسي لحرلا نأل ؛ةيقب دوحلاو لضفلا يمس :لضفو (نيلامكلا
 (بيطخلا) .مكتيقب ئينأي مث اوبنذت نإ :ةسامحلا تيب رسف هبو ؛ءمهرايخ نم يأ موقلا ةيقب نم نالف :لاقيو ءلضفلاو

 لعف ىلع لخد اذإ صيضحتلا نإف ؛كلذ مهيف ناك ام يأ «يفنلا "اله" يف ضيضحتلاب يأ :يفنلا هب دارملا

 (نيلامكلا ريسفت) .يفنلا ىلع لمتشي ضام



 دوه ةروس 00 0 رشع يباثلا ءزجلا

 اوُمَلَظ تريلا َعَبَتاَو «ناببلل "نم"و ءاوجنف اوه َرُهَِم اتّيغَأ ْنّمِم ًاليلَق نكل الإ
 كامل كبَر َناَك اَمَو 229 تيرم أوُناكو هيف اومعن أوُقرْتأ آم يهنلا كرتو داسفلاب
 مأ سانا َلَعَج َكْبَر ءآَش ْوَلَو .نونمؤم 2) توُحِلَصُم اَهْلَهَأَو اه هنه ٍملظِب ىرُل
 مهل دارأ كبي َمِحَّر نّم اّلِإ .نيدلا يف 229 تريفلتخم َنوُلاَرَي اَلَو دحاو نيد لهأ ةَدِحَاَو

 قصتَو امل ةمحرلا لهأو هل فالليخألا لها قآ َمُهَقَلَح َكِلاذِلَو هيف نوفلتخي الف ريخلا

 بِصُن ًالُكو © َنيِعَمْجأ ساّئلاو نجلا ٍةَجْلا َنِم َمَكَهَج َنأَلمأَل يهو َكَبَر ُةَمِلك

 نم كلغ قت هيلإ جاتحُي املك يأ هيلإ فاضملا نع ضوع هنبوتت ا
 ١ , ا نع ن 2 /

 هذنه ىف كَءاَجَو .كبلق َكَداَوف فب تتقن دالك هلك نم لدب ام ِلسّولا ِءا .
 ةياسرلا ءاذآ لع 7 لدب 2 ْ <

 .ايويشفم هنوكل ؛لاصتالا ةحص عم اعطقنم هردق ,"اله"ب دارملا يفنلا نم عطقنم ءانثتسا هنأ يعي :اليلق نكل
 وسلا نع َنْوِهْني َن يذلا انْيَجْلَأ» :هلوق ليلدب مهدحو نيهانلل ةاجنلا نأل ؛ضيعبتلل ال :نايبلل (نيلامكلا ريسفت)
 (نيلامكلا ريسفت) .( | فارعألا) اوُمَلَظ َنيِذلا اَنذَحَأَو

 اوناكو" ءاوملظ نيذلا عبتاو داسفلا نع اوهني ملف :هريدقت ؛مالكلا هيلع لد رمضم ىلع فطع :خلإ نيذلا عبتاو

 ناك ام يأ" :هلوقب حراشلا هل راشأ رمضملا كلذو (يواضيبلا ريسفت) .ضارتعا وأ "عبتا" ىلع فطع "نيمرحب

 ام يأ :هيف اوفرتأ ام ."لمجلا" نم :خلإ عبتاو داسفلا نع اوهني مل هاه كاكطفسفلا نع ينفق "كلذ مهيف

 :"سوماقلا" يفو (بيطخلا ريسفت) .كلذ ءارو امع اوضرعأو اهبابسأ ليصحتب اومتهاو تاوهشلا نم هيف اومعن
 .هب اومعن ام ةملظلا ءالؤه عبتاو :ةيآلا نيعمو ةمعنلا :مضلاب هفرتلا

 ؛ىرقلل يأ "اهل" :هلوقو ءامل املاظ يأ لعافلا نم لاح "ملظب" :ىلاعت هلوق نأ ىلإ ةراشإ هيفو هللا نم يأ :هنم

 «ناك ام انئاك اهلهأ كرش ببسب ىرقلا كلهيل :ئيعملو ؛كرشلا هب دارملاو مدقتملا لعفلاب قلعتم "ملظب" :هلوق :ليقو

 "صقن"ب بصن ةمحرلل يأ "اهل" :هلوقو ؛فالتخالل يأ :هل فالتخالا لهأ يأ .هريغو بيطخلا هراتخا امك

 (لمجلا ةيشاح) .كداؤف هب تبثن يذلا وهو هيلإ جاتحي ام لك يأ الك لسرلا ءابنأ نم كيلع صقنو :ىيعملاو
 لك (نيلامكلا ريسفت) .ةملكلا نع الدب نوكي نأ نكميو ءفودذحم أدتبم ربخ يهف "نألمأل" ةملك يأ :يهو

 ءابنأ لك نآرقلا يف صقي مل هنأ ءانب ."الك"ب روهشملا ريسفتلا ىلع دري ناك امل «ءابنألا نم :هيلإ جاتحي اه

 (نيلامكلا ريسفت) .كلذ ىلإ هنع لدع لسرلا



 فسوي ةروس 1.3 رشع يباثلا ءزجلا

 مهعافتنال ؛ركذلاب اوصخ 29 َنيِنِمْؤُملِل ئّركِذَو ٌةَظِعْوَمَو قَحلا تايآلا وأ ءابنألا

 نإ مكتلاح َمُكيَناَكَم ىلع اوُلَمَعَأ َنوُمْؤُي ال َنيِذَّلِل لقَو .رافكلا فالخب نامبإلا يف امه

 لعافلل ءانبلاب ُمَجَرُي ِهِيَلَو امهيف باغ ام ملع يأ ضَرألاَو ٍتوَمّسلَ ُبيَع ِهَّلِبَو
 2 هدر 7 8 5 و دو يصد تنسف وو وه م دم م ءاعرإ :

 هيلع لكّوتَو هدحو هذبعاف ىصع نم مقتنيف ,هلك رمألا « دري :لوعفمللو .دوعي

 فو «مهتقول مهرحؤي امنإو 29 َنوُلَمْعَت مَع لِفَعب َكْبَر اَمَو كيفاك هنإف ؛هب قث

 ةيآ ةرشع ىدحإو ةئام ةيكم فسوي ةروس

 هدد سس معد نم قارشلا بقا ىدزاو تابآلا ةذعقج كلذ هدارك. ملعأ هللا را

 هذه يف كءاجو :هريدقتو ءرثكألا هيلع ام لوألاو ءايندلا هذه يف وأ ةروسلا هذه يف ىلا يأ :تايآلا وأ ءابنألا

 ؛روسلا عيمج يف قحلا هءاج دق ناك نإو اهل افيرشت ةروسلا هذه تصخو «قحلا ةروسلا هذه يف كءاج اه عم

 دارملاو ,دهعلل وأ سنجلل امإ "قحلا" يف فيرعتلاو ءاهريغ عمجي مل ام مهاح حرشو ممألا كالهإ ف تعمج امكأل
 ىلاعت هللا ىلع قلطي هنوكل ؛هل اميبخفت هييلاث ركنو هفرع امنإو «ةوبتلاو لدعلاو ديحوتلا ىلع ةلادلا نيهاربلا :هب

 ءلصألا يف ردصم بيغلاو "يف" ىيعمب ةفاضإلا نأ نعي :امهيف باغ ام ملع (لمجلا ةيشاح) .هييلات فالخب

 لعافلل ءانبلاب (نيلامكلا ريسفت) .مومعلا ظافلأ نم يلا باغ امج هرسف اذلو ؛مومعلا غيص نم فاضملا ردصملاو
 اذه :هدبعاف (نايبلا حور) .دري نيعمب ميحلا حتفو ءايلا مضو ءدوعي ئيعمت ميحلا رسكو ءايلا حتفب يأ :خ! دوعي
 ضرألاو تاوامسلا يف باغ امك ملاعلا وه ناك ثيح يأ خلإ "ضرألاو تاوامسلا بيغ هللو" :هلوق ىلع عرفم

 ةيشاح) .هيلإ رومألا ضيوفتو. هيلع لكوتلاب قيقحو هريغ ال وه هتدابعب قيقح وهف ءاهلك رومألا عجرم هيلإو
 نأ يورو (لمجلا ةيشاح) .ناث ربخ خلإ "ةئام"و لوأ ربخ "ةيكم'"و أدتبم "ةروس" :خلإ فسوي ةروس (يواصلا
 ؟فسوي ةصق نعو ؟رصم ىلإ ماشلا نم بوقعي لآ لقتنا اذ امل ادمحم اولس :نيكرشملا ءاسؤرل اولاق دوهيلا رابحأ

 ةروسلا هذه ةبسانم :خلإ فسوي ةروس .هريغو "دوعسلا يبأ"و "ريبكلا" يف اذك ؛ةروسلا هذه تلزنف «كلذ اولعفف

 ىلستيل اضيأو «ءايبنألا صصق نساحم نم هذهو ءايبنألل صصق عبس اهيف ركذ اهلبق ام نإف ؛ءايبنألا صصق عمج اهلبق امل

 - ىذأ نم هل عقو ام ىلع دعابألاو براقألا ىذأ نم ءايبنألل عقو ام ني يبلا



 فسوي ةروس ٠ ا رشع ئلاثلا ءرجلا

 ةغلب اًمبرع ا لا تر إ: .لطابل نم قحلل رهشلا ماكح نيبهل ا و نا ةفاضاإلاو

 8-لا 1 ئ

 يا ىدياملم هنإو يا ةففخم نو با كيل انئاحيإب يعز امي صصقلا

 ءاي ىلع 0 يسكب ب اوقعي ةنيبألل تسوي لاق ذِإ وك ك4 © َتريلِفُْعْلا َنِمْل

 مانملا قي ل ءايلا نع تسلف ةفودحم لأ 6-5 ةلالد 5 ةفوذحلا ةفاضإإلا

 7711 ]1 ] ز ]ز]ز]|ز] ]| | | 00000090099 زن ذ زن دة ةندندةنةدةزةيةرة5ةي0ي000ا00يا مييَأَر َرَمَقْلَو قسم كو ع د

 تالامكل اعماج نوكيف مهقالخأب قلختيو مكي ىسأتيل ؛هيلع صصقلا صق ةمكحو «دعابألاو براقألا هموق -

 ةروسلا هذهو ءفسوي نأشو هدلوو بوقعي رمأ نع انثدح :اولاقو هُو يبلا تلأس دوهيلا نأ :اهوزن ببسو ؛ءايبنألا

 مترم ةروسو فسوي ةروس :نادعم نب دلاخ لاق اذلو ءرصح تحت لخدي ال ام ةفينملا مكحلاو ةفيرشلا دئاوفلا نم اهيف
 (يواصلا ةيشاح) .اهيلإ حارتسا الإ نوزحم فسوي ةروس عمسي ال :ءاطع لاقو «ةنحلا يف ةنحلا لهأ امهب هكفتت

 "صقن" هيف عزانت دقف "نآرقلا اذه" هب لوعفملاو ءصصقلا نسحأ اصصق يأ قلطم لوعفم :صصقلا نسحأ

 (نيلامجلا ريسفت) .خلإ نآرقلا يأ هصقن :ريدقتلاو «ةلضف هنوكل ؛فذح مث لوألا يف رمضأو يناثلا لمعأف "انيحوأ"و

 (نيلامكلا ريسفت) .نأشلا ريمض وه فوذحم اهمساو «ةيفانلا نيبو اهنيب ةقرافلا يه ماللاو ةليقثلا نم يأ :ةففخم

 نع يأ "نيلفاغلا نمل" :هلوقو «نأشلا يأ "هنإ" :هلوقو «ةليقثلا نم يأ "ةففخم" :هلوقو لاح ةلمحلا :تنك نإو

 (نايبلا حورو يواضيبلا ريسفت) .طق كعمس عرقت ملو كلابب رطخت مل ةصقلا هذه
 ءاتلاب أو ءايلا تفذحف ؛يبأ اي :هلصأو «ةفوذحما ملكتملا ءاي نع ضوع يه ىلا ىظفللا ثينأتلا ءات رسك يأ :رسكلاب

 :هلوقو «ثينأتلا ءات لبق ام حتف ةدعاقلا ىلع ءايلا تحتف مث «ءاتلل ءابلا وهو ءايلا لبق ام ةرسك تلقنو اهنع اضوع

 فلألا تفذح مث ءاهلبق ام حاتفناو اهكرحتل ؛افلأ ءايلا تبلق مث «ءايلا حتفو ءابلا رسكب يبأ اي :هيف لصألاو "حتفلا"و

 (لمجلا ةيشاح) .ءايلا نع ةبلقنملا فلألا اهلصأ نأ ىلع ةلالدلل تحتفو «ثيننأتلا ءات اهنع ضوعو

 ءاهيلع ةلالد ؛ةحتفلا تيقبأو فلألا فذحف "اتبأ اي" هلصأ ناكو اهنع تلدبأ يأ "فلأ"ل ةفص :خل ! تبلق

 هنإف ؛يِبأ اي فالخب نيضوع عمج هنأل ؛اتمأ ايو اتبأ اي زوجي اضيأ نييرصبلا دنع نإف ؛نيبهذملا ىلع قبطنم كلذو

 (نيلامكلا ريسفت) .هنع ضوعملاو ضوعلا نيب عمجلا زوحي ال
 عرفلاو خورصلاو حبصملاو قيلفلاو نادومعو سباقو لايذلاو قراطلاو نايرج :يهو :خلإ ابكوك رشع دحأ

 (لمجلا ةيشاح) .هل ندجسو ءامسلا نم نلزن رمقلاو سمشلاو فسوي اهأر «نيفتكلاوذو باثوو



 فسوي ةروس 1  رشع يانلا ءرخا

 تافص نم وه يذلا دوجسلاب قاصولا نونلاو ءايلاب عمج م 1تاويسبخ ىف ديكأت

 يف نولاتحي اًدَيك َكَل أوُديكَيف َكِتَّوْخِإ ْنَلَع َكاَيَُر نصصقت ال بي َلاَق .ءالقعلا
 َّنِإ كوبأ رمقلاو كلم سمشلاو بكاوكلا ا كيك مهملعل :اديبج قلك واع

 ك1ايبتجم تيأر امك َكِلاَذَكَو .ةوادعلا رهاظ 29 ريم ٌوُدَع نسنإلل َنطيْسل

 ةوبنلاب كَليَلَع ُهَتَمْعِي ُمِتْيَو ايؤرلا ريبعت ِثيِداَحَألآ ليو نِم َكُمِلَعُيَو كبَر كراتخي

 نإ قضتإو مهرب ُلِبَق ني َكِيوَبَأ ْلَع ةّبنلاب اهمكَأ امك هدألوأ توُقْحَي يلا َنلْعَو
 دحأ مهو ةَِتَوْخِإَو َفُسوُي ربخ ىف َناك َدَقَل .ممي هعنص يف غ7 ميك هقلخب ٌرميِلَع كبَر

 43 َنيِباَسِل رّبعُتَياَء رشع

 ؛نيدحاس يل مهتيأر :لاق ؟اهتيأر فيك :لاق هابأ نأك ءافانيتسا يرشخمزلا هلعجو ىلوألا "تيأر"ل يأ :ديكأت

 دحاو ىلإ ايدعتم هلعج افانيتسا هلعج نمو ؛ةيملعلاك نيلوعفم ىلإ ةيدعتم ةيملحلا ةيؤرلا لعج اديكأت هلعج نمف
 هللا نأ هايؤر نم تل بوقعي مهف :لإ صصقت ال ينب اي (نيلامكلا ريسفت) .لاح هدنع "نيدحاس"و «ةيرصبلاك

 (نيلامجلا ريسفت) .مهدسح هيلع فاخف ؛هتوخإ ىلع هقوفيو هتلاسرل هيفطصي

 رمقلا نأل ؛رمقلاب هيبأو «ءايبنألا مهو رامقألا اهنم رهظي اهنأل ؛سمشلاب همأ ليوأت ةمكح :خ! كمأ سمشلاو

 غلبي ال مهرون نأل ؛بكاوكلاب ةوخإلاو ءكرشلاو لهجلا تاملظ يف هب ىدتهي لسرلا اذكف ءملظلا يف يدتهي

 دارملا نأ نم نورسفملا هيلع ىشم امو .ءايبنأب اوسيلو طقف ءايلوأوأ ءلسرب اوسيلو طقف ءايبنأ مهنأل امإ .مهيبأ رون

 (يواصلا ةيشاح) .ايل هتلاخ سمشلاب دارملاو تتام دق "ليحار" همأ نإ :ليقو ؛نيلوق دحأ همأ سمشلاب

 بكاوكلا تيأر امك :تيأر امك (نيلامكلا) .لبق نم رهظملاب هريسفت يفاني الف ايدعتمو امزال ءاج نابأو :نيبم
 :ءيشلا تيبج نم كلملاو ةوبنلا :ماظع رومأل يأ :كراتخي (نيلامكلا ريسفت) .ايؤرلا هذه لثع كبر كابتجا ةدحاس

 (نيلامكلا ريسفت) .ايؤرلل مهربعأ فسوي ناكو اهريسفت يأ :ايؤرلا ريبعت (نيلامكلا ريسفت) .كسفنل تلصح اذإ
 (نيلامكلا ريسفت) .ءايبنأب اوسيل مهنأ حيحصلا نإف ؛هينب ال هلسن يأ :هدالوأ

 :ليقو ءفسوي ةصق نع ٌهُي هللا لوسر اولأس امل دوهيلا نأ كلذو «ءافتكا هيفف مهريغو يأ :نيلئاسلل تايآ

 يف امل ًاقباطم اهودجوف ةصقلا كلت مهل ركذف ءرصم ضرأ ىلإ ناعنك ضرأ نم بوقعي دالوأ لاقتنا نع اولأس

 نم ملعت هل قبسي مل هنوك عم هجو غلبأب ةصقلا كلت مهيلع صق ثيح 2 هتوبن لئالد نم يهف ذئنيحو «ةاروتلا
 (يواصلا ةيشاح) .بتك الو أرق الو دحأ



 فسوي ةروس ١٠١ رشع يباثلا ءزجلا

 ُهوْحَأَو أدتبم ُفُسوُيَل يسبب فسوي ةوخإ ضعب يأ مأ أونا ذإ ركذا .مهربخ نع
 طخ للص ل اَناَبَأ َّن فاح ةرطغ ٌنعَو اني انييأ لإ ريغ كَحَأ 0

 لح ةديعب ضرأب يأ اًضّرأ ُهوُحَرْطأ وأ َفُسوُي أوُلُمَقأ .انيلع امهرائيإب نيب 20 نيم

 لتق دعب يأ هِدَْعَب ْنِم أوُنوُكَتَو مكريغل تفتلي الو مكيلع لبقي داب مب هنو مك

 اولْثَقَت ال ادوهي وه ِدَمَبِم لبآَق َلاَق .اوبوتت نأ 2 َنيِحِلَص اًمَوَق هحرط وأ فسوي

 نتا 5 ةلقناي 2 ةءاوق يفو «رتبلا ماس جل ىف هوحرطا ُهوَُقْلَأَو َفُسوُي
 يهو تابايغ

 يقف 000 (رفتكاف قيرتفتلا نم. تذرأ ام 2 َنيِلِعَف َرّثنُك نإ نيرفاسملا ةَراّمَسلآ
 لمان ل لوعتع اي

 ةلِسزَأ .هحلاصع نومئاقل © َنوُحِضَتْل هُم يك تل
 3-2 2 مع عمك كح 2228 8843 28214 نوع ههق ويعصم هلق ةععمم دق ءارحصل 00

 (نيلامكلا ريسفت) .ةوبنلا تامالع نع نايبلا نوكيف دوهيلا مه نولئاسلا :ليقو .ناك لئاس يأ :مهربخ نع
 بسن قش هنأك خألا ريمألاك قيقشلا :"سوماقلا" فو «مألاو بألا نم خألا :قيقشلاو :"نايبلا حور" يف :هقيقش

 ركذملا نيب الو هقوف امو دحاولا نيب هيف قرفي ال اذك نم لعفأ نأل ؛أدتبملا ددعت عم ربخلا دحو :رببخ .هبسن نم

 (دوعسلا يبأ) .نارمألا زاج فيضأ اذإو ؛ءقرفلا بحو فرع اذإ معن «ثنؤملاو

 .مهي ىوقت يأ بصعت رومألا نأل ؛كلذب اوم نيعبرأ ىلإ :ليقو ءادعاصف ةرشعلا :ةباصعلاو ةبصعلا :ةبصع
 رمألا باوج :لخي (نيلامكلا ريسفت) .اهماهإو اهريكنت نم ذوخأم دعبلا نععمو :ةديعب ضرأب يأ (نيلامكلا ريسفت)
 .اهيف مهكراشي نمم مهل هتبحم ةمالس :دارملاو ,مكيبأ هجو مكل فيضي :ىنعملاو :"”يواضيبلا" فو «صلخي يأ

 (نيلامكلا ريسفت) ."اوحرطا" وأ "اولتقا" ردصم ىلإ دوعي ريمضلا نأ ىلإ ريشي :فسوي لتق دعب يأ
 (نيلامكلا ريسفت) .ةمجعملاب هححص فاشكلا خسن ضعب يفو «"سوماقلا" يف امك ةلمهملا لادلاب :اذوهي وه

 يفو (نيلامكلا) .هرعق :هتبايغو «ريبلا :بجلا .هيلع مهدعاسي ملو هلتق اوزوج ثيح ايأر هيف مهنسحأ ناكو :ادوهي وه
 (نيلامكلا ريسفت) .ليبسلا يف نيرئاسلا يأ :ةرايسلا .عفان ةءارق يهو تابايغ :عمجلاب ةءارق

 ةكرح ىلإ جايتحا الب دوصقملا لصحيف اديعب هلمحي ةرايسلا نم هلمحي نم نإف ؛ةديعب ضرأ يف حرطلا نع يأ :اوفتكاف
 (نيلامكلا ريسفت) .ردقم هنإو ءطرشلا باوح نايب هيفو .مهدصق ىلع علطي اميرو مهوبأ مهل نذأي ال امبرف ؛مهسفنأ

 .امئاق عنصت ام ىيعمج امئاق كل ام :لوقت امك "كل ام" يف لعفلا ئععم نم لاح :انمأت ال



 فسوي ةروس ك١ رشع يباثلا ءزجلا

 قئرَحَيَل نإ َلاَق (2: َنوُظِفَحَل هَل اَِإَو عسعتو طشدت امهيف ءايلاو نونلاب ٍتَعلَيَو تري
 تناك و «سنجلا هب داوطا بثرك ةذلا 1ك نأ ٌفاَحَأَو هقارفل هب ب مكباهذ يأ وهذ نأ

 ُءلَحَأ مسق مال نبل أولاَق .نولوغشم ( ترولفنَغ هع َرُنَأَو بائذلا ةريثك مهضرأ

 اوُيَهَذ اًمَلَف .مهعم هلّسرأف «نوزحاع 2: :نئيشل أ اذإ انِإ ةعامج ٌةَبْصُْع ُنَحَتَو ُبْنَّذل

 نأب كلذ اولعف يأ فوذحم "ال" باوجو تل ِتَبيَع ىف ُهوُلَعَجَم نأ اومزع أَوْعَمْجَأَو -هب
 ؛هوقلأ ركبلا فصن ىلإ لصو املف هولدأو «هلتق ةدارإو هتناهإو هبرض دعب هصيمق اوعزن

 ةئااعاام 1 يدع ذه ع عدم نييك ناني مهاسأل ةودانلا ةريانص ىلإ ترآ مث هيلث يف طقسف توميل

 زن يأ ةزمهلا

 نباو ورمع يبأو ريثك نبال :نونلاب .لضانتلاو قابتسالاب بعللاو ءاهوحنو هكاوفلا لكأ ف عتمتلا :عترلا :عتري
 .فسويل لعفلا دانسإ ىلع نيقابلل يأ :ءايلاو (نيلامكلا ريسفت) .رماع
 ."بعلن" ل عجار ماهسلا يمرو «ةقباسملاب يأ ,"طشنن"و "عترن"ل عجار ؛هكاوفلاو رامثلا لكأب حسفتن يأ :غستنو

 ةئطوم ماللا يأ :مسق مال (لمحلا ةيشاح) ."قبتسن انبهذ انإ'" :مهلوق ف نايس امك ماهسلاب ةقباسملا :مهبعلب دارملاف
 (نيلامكلا ريسفت) .ةعامج انإ لاحلاو بئذلا هلكأ نْل هللاو :هريدقت ردقملا مسقلل روكذملا طرقا بارود

 :هلوقو ءمسقلاو طرشلا عامتجا يف ةدعاقلا ىلع فوذحم طرشلا باوجو مسقلا باوجح :نورساخخ اذإ انإ
 امهالك و ةراجتلا نارسحخن نم وأ ؛كالحلا ئيعمب راسخلا :نورساخل (لمحلا ةيشاح) .ءايوقأ انإ عقاولاو يأ "نوزجاع'

 انهه نأ ىلإ ريشي :هلسرأف (نيلامكلا ريسفت) .امههبشي وأ امل ببس هنأل ؛زجعلاو فعضلا ف زاحم يهف دارم ريغ
 "ل" باوجو ةحيصف هيف ءافلا :لإ املف (نيلامكلا ريسفت) ."خلإ املف' :هلوق وه روك ذمل ببس يه ةفودحم ةلمج
 (نيلامكلا ريسفت) .ةدئاز واولاو "انيحوأ" باوجلا :ليقو «فودذحت
 ناعنكب بوقعي لزنم نم خسارف ةثالث ىلع ناكو «بجبا رعق ف فسوي ءاقلإ ىلع اومزع يأ :خلإ هولعجي نأ اوعمتجأو

 (نايبلا حور) .اعساو هلفسأو اقيض هالعأ ناكو «ندرألا دالب رمع نيح دادش هرفح «ندرألا يحاون نم يه ىلا

 (نيلامدلا ريسفت) .ريبلا يف هئالدإ دعب يأ "هصيمق اوعزن نأب" :هلوقو ءبجلا ةبايغ يف هلعج يأ :كلذ اولعف يأ
 (نيلامكلا ريسفت) .مهيبأ ىلع هب اولاتحيف مدلاب هوطلخيل :هصيمق اوعزن

 هوقلا وأ «لبحلا اوعطق نأب يأ :هوقلأ (نيلامكلا ريسفت) .ريبلا يف هولسرأ يأ «ءالدإلا نم ماللا حتفب :هولدأو
 (نيلامكلا ريسفت) .ريبكلا رجحلا يهو ءاهيلع رقتساو ريبلا يف تناك :ةرخص (لمجلا ةيشاح) .هعم

 هل 200

 الاعسلا 1



 فسوي ةروس 1 /١٠١ رشع ئباثلا ءزجلا

 عبس هلو ةقيقح يحو بجلا يف ِهْيَلِإ آَيَحْوَأَو ادوهي مهعنمف ةرحصب هخضر اودارأف
 ْمُهَو اًَذنَه مهعينصب حِهرمَأِب مويلا دعب رُكَبتيَل هبلقل انيمطت ؛اهود وأ ةنس ةرشع
 أولاق مج تروكتُي ءاسملا تقو ٌءآَّشِع هاب َوُءاَجَو . .ءابنإلا لاح كب 2و َنوُمْعْشَي ال

 تنا آبو يق ذلا ُهَلكَأَف انبايث اَنِهَتَم َدنِع َفُسوُي اًنكرَتَو يمرن ٌقتَس انَبَهَذ ان ناتي
 ىمرلا يف قباسن

 «فسوي ةبح ةصقلا هذه يف انتمقال كدنع 2 - ١ َنِقِدَص انك ْوَلَو ان قدصم ِنِمْؤُمِب

2 3 

/ 

 هيدي نم اهوعزنف مهكايثب قلعتف ريبلا سأر ىلإ هب اوتأ :ماقملا ليصفتو ءرجحلاب سأرلا رسك :خضرلا :هخضر
 مدب هخيطلت نم هيلع اومزع امل هصيمق اوعزنو هيدي اوطبرف اهريفشب قلعتف هطسو ىلع طوبرم لبحب اهيف هولدف
 ملف «يتامم دعب انفك نوكيو قايح يف هب يراوتأ يصيمق ىلع اودر !هاتوحخإ اي :لاقف «هيبأل الايتحا ؛بذكلا

 بناجب ةرحخخص ىلإ ىوأ مث هيف طقسف ءام ريبلا يف ناكو «توميل ؛هوقلأو لبحلا اوعطق اهفصن غلب املف اولعفي

 .ادوهي مهعنمف هوخضري نأ اودارأف ,مههاجأف مهتكردأ ةمحر افأ نظو هودانف ءيكبي وهو اهيلع ماقف ريبلا

 كلع فسوي ناك :ليقو ؛ةنس نينامث دعب هابأ يقلو ةنس ةرشع ٍينُث نبا وهو بجلا يف تاع فسوي يقلأ :نسحلا لاق
 نم نحرخت ال :ضعبل اهضعب لاق ريبلا ماوه نأ :يورو ؛ةنس ةرشع ينامث نبا :ليقو ءةنس ةرشع عبس نبا

 ليربح امب حاصف فسوي ىلإ تمدق اهِإف «ىعفألا الإ نرجحناف نكتحاسب لزن ءايبنألا نم ايبن نإف ؛نكنكاسم

 ."نايبلا حور" يف اذك ءاهلسن يف مصلا يقبو ءتمصف

 هرشبيو هسنؤيل ؛ةيالا هذهي هيلإ يحولاو ليربج لاسرإب همالعإ لب ماهلإلا يحولا نم دارملا سيل يعي :ةقيقح يحو
 ريسفت) .هيلع لدي ال ةيآلاف ؟عئارشلا غيلبتل فورعملا ءاحيإلا ناك لهو «هولعف ام مهئبني هنأ هربخيو جورخلاب

 ؛مويلا ركذو لبقتسي اميف يأ :مويلا دعب (نيلامكلا ريسفت) .كب اولعف امب كتوخإ نربختل يأ :مهنئبنتل (نيلامكلا
 ؛"ءابنإلا لاح" :حراشلا لوق هيلع لدي امك "مهنئبنتل" يف ءاملا نم لاح :نورعشي ال مهو .ةبيصملا موي ناك هنأل

 (لمجلا ةيشاح) .فسوي تنأ كنأب يأ "كب" :هلوقو

 ام ىلإ ةراشإ كلذو «ةئيهلاو ةيلحلل ريغملا دهعلا لوطو مهماهوأ نع هدعبو كنأش ولعل ؛نوفرعي ال :نورعشي ال

 (نيلامكلا ريسفت) .نوركنم هل مهو مهفرعف :نيراتمم هيلع اولخد نيح رصمب مهل لاق
 عمسف ؛نوحرصيو نوكبي اولعج 23# بوقعي لزنم اوغلب املف «مهراذتعا لبقيل ؛ةملظلا يف اونوكيل :اءاشع
 اباوج حراشلا اه لعج :نيقداص انك ولو (نيلامكلا ريسفت) .ركذ امء اوباحأف مهأسو كلذ نم عزفف مهقاوصأ

 عم. الو هيفن ال ماقالا توبث ضرفلا نأل ؛ةيعانتما افوك رهظي ال كلذ دعبو "انتمه ال" :هلوقب هردق افوذحم

 - :"رييبكلا" يف لاق (لمجلا ةيشاح) .لمأتيلف "لإ فيكف" :هلوق هعم رهظي ال هنأل ؛اهيف ليلقلا وه يذلا نأ



 فسوي ةروس 006 رش اغلا ةيرخا

 هقوف يأ يرق لع يب هلع .هصيمق لع وئَحَ ؟انب نظلا ءيست تنأو. .ضيكف

 هقش نع اولهذو اهمدب هوحطلو ةلخّس اوحبذ نأب بذك يذ نأ هي ساق
 رم
 ل

 كل تديز َتلَوُس لب :مهذك ملغو اهيح هلآ الل :برقتي اق مسد هتإ ؟اولاقو
 - ريل ىف ل“ مخ

 يأ ف وذح أدترم ربخس وهو (هيف عزح 3 ا هب هومتلعفف ارما مكسفنا

 رمأ نم نوركذت م2) َنوفِصَت ام َْلَع نوعلا هنم :بولطملا ُناَعَتَسُمْلَا ُهّللآَو يرمأ
 كيلا ىلا ابيرق 00 رصم نيدم نم نورفاسم ةَراّيَس تّءاَجَو .فسوي , 00 . ١ 1 يااا © ىادع ن .

 زغو قياف هبا <

 جوس هدم هر زاحجم اهؤادنو يرشب ةءارق يفو ئَرْشَسَي هن يع يسب
 هسفن ىلإ اهتفاضإ ىلع نييفوكلل 1

 انتمهت ال قدصلاو ةقثلا لهأ نم كدنع انك ول عملا لب قداص هنأ ملعي نم قدصي ال ع بوقعي نأ :نيعملا سيل <

 .انمهتت كنأل انقدصت ال كنكل نيقداص انك نإو انإ :لصاخلاو ءانبذك دق انإ :تننظلو هايإ كتبحم ةدشل فسوي يف

 نإ مدلا نم لاحلا ىلع هبصن :ليقو ؛هصيمق قوف مدب اوؤاج يأ «لعافلا ال لوعفملا رابتعاب ةيفرظلاو :هقوف يأ

 ردصملاب اقصو ناوكي نأ زوجي و ىب بوذكم يعي :بذك يذ يأ (نيلامكلا ريسفت) .رورجا ىلع اهميردمت زوح

 (نيلامكلا ريسفت) .هعضر تقو :ليقو «ىثنأ وأ اركذ انأض وأ ءازعم منغلا دلو :ةلخس (نيلامكلا ريسفت) .ةغلابملل

 (نيلامكلا ريسفت) ...فسوي أ ةموهثإ ةاولاقو «ضيسقلا قتن نع اولفغ يأ :هقش نع اولهذو

 اولاقو بئذب هوتأ مكإ :ليقو عءةهصضيمق كلقي الو يئبا لكأي تئذلا هذه ملحأ ام :لاق هنأ ي يور : احيحص ةآر امل

 كدلو تلكأ ام هللاو :لاقف هللا هقطنأف ؟يداوف ةرمثو يدلو تلكأ تنأ !بئذلا اهيأ :بوقعي لاف ءهلكأ اذه

 تىج :لاقف ؟ناعنك ضرأب تعقو فيكف :بوقعي هل لاقف «ءايبنألا موحل لكأن نأ انل لحي الو ءطق هتيأر الو

 (يواصلا ةيشاح) .بوقعي هقلطأف ؛كيلإ يب اوتأو نوذحأف محرلا ةلصل

 ةاعرلل الإ نكي ملو نارمعلا نم ةديعب ةرفق يف بجلا ناكو ءاهيف هئاقلإ نم مايأ 6 دعب كلذ :فسوي بج نم
 ناك :يدسلا لاقو :خلإ ءاملا دري يذلا (نيلامكلا ريسفت) .هيف فسوي يقلأ نيح بذعف احلام هؤام ناكو «ةراملاو

 يلا :ولدلا :"راتحملا" ف :هولد ىلدأف (نيلامكلا ريسفت) .هجارخإ ىلع هنيعيل ؛هادانف ىرشب :هل لاقي بحاص دراولل

 اي (نيلامجلا ريسفت) .ريبلا يف اهتلسرأ :اهتيلدو ولدلا تولد :"سوماقلا" فو ءاهعزن ولدلا الدو ءامب ىقتسي
 (بيطنخلا ريسفت) .هسفنل ةراشب ىرشبلا ىدان :ىرشب



 نقضوي ةروس 56 رشع نيباثلا ءزجلا

 هرمأ اوفخأ يأ ْهوُدَسَأَو ', مهونأف - هب ل ل اذنه كتقو اذهف يرضحا يأ

 اَمب ميِلَع ُهّللاَو هولتقي نأ افوح فس وي تكسو وو اندبع اذه :اولاق نأب ٌةَعَصِب هيلعاج

 ا ةونيولا

 نينا وأ نيرشع ٍقّدوُدَْعَُم َمِهرَد صقار ينرمقإ موس ةزلامإأت هورشو (( 2 َسروُلَمْعَي

 هعابف ءرصم ىلإ ة ةرايسل | هب تءاجف 7 د 1 مريدِه'زلآ َنِم ه هيف هتوخإ يأ أون اكو نيرشعو

 وهو رص نِم هن رمش ىذا لاقَو ا ارانيد نيرشعب هأ 2 رتشا يذلا

 13 هدم 1 قت نأ ؟ْسَع اندنع هفاقم ُهِنَوْتَم ىركأ اخيلز َتَأَرمْاِل زيزعلا ريفطق

 ءانم قبأ انل دبع هنإ :اولاق لب مهل اخأ هنوك اوفحخأ مهأ :نعملاو ؛هنأش اورسأ فسوي ةوخإ نعي :هرمأ اوفخأ يأ

 ريمضلا :نورخآلا لاقو «نيلوقلا دحأ وهو ةيناربعلا ناسلب لتقلاب هودعوت مهغأل ؛فسوي كلذ ىلع مهعباتو
 نإو هيف انوكراش «هانطقتلا :ةرايسلل انلق نإ :اولاق مهنأل كلذو ؛بجلا يف هودجو مهنأ ةقفرلا نم اوفخأ ةرايسلل
 ححجرو ءرصم. مهل هعيبن نأ ىلع اندنع ةعاضب هولعج ءاملا لهأ نإ :لوقن نأ بوصألاف هل 1 هانيرتشا

 .نيرسفملا نم مهريغو يزارلا مامإلاو دوعس وبأ ريحألا لوقلا اذه
 حيبقلا مهلمع ىلع بترتي امم يأ :نولمعي ام (لمجلا ةيشاح) .ةعاضب هايإ نيلعاج مهوك لاح يأ :هيلعاج

 ىلإ هلوصول اببس ناك هب هولعف يذلا ءالبلا اذه نإف ءهنطاب تحت ةيوطنملا دئاوفلاو رارسألا نم رهاظلا بسحب

 .اهب عقو يذلا طحقلا يس يف اصوصخ دالبلاو دابعلا هب هللا محرف ءاهكلم راص ىح راوطأ يف هلقنتو رصم
 (نيلامكلا ريسفت) .ةرايسلا نم ةوخإلا عاب يأ :هوعاب (نيلامحلا ريسفت)

 دارملاو ءاهصوقنم يأ ةكربلا سوخبم هنأل ؛اسخب ىمسي مارحلاو ؛مارح رحلا نمث نأل ؛مارح يأ :سخب نمثب
 وأ :روكذملا هنيبي فوذحمم قلعتم "هيف"و ؛هيف نيبغار ريغ يأ :نيدهازلا (نزاخلا ريسفت) .ليلقلا :سخبلاب

 (نيلامكلا ريسفت) .امالو افلأ ناك اذإ لوصوملا ىلع ةلصلا قلعتم مدقت زاوجي :انلق نإ روكذملاب

 :ليقو «نيضيبأ نيبوثو لعن يجوزو ارانيد نيرشعب :ليقف زيزعلا هب هارتشا ام رادقم يف فلتخا :ارانيد نيرشعب
 ريفطق هارتشاف ءاريرح هنزوو اقرو هنزوو اكسم هنزو هنمث غلب نح هنمث يف اوعفارتف هنوضرعي قوسلا يف هولخدأ

 ثالث نجسلا يف هثبل ةدم نم هيلع رم ام عم هلزنم يف ماقأو ؛ةنس ةرشع عبس كاذ ذإ هنس ناكو «غلبملا كلذب

 كلمف هب نمآ نأ دعب فسوي تايح يف تامو قيلمعلا نب ديلو نب نايرلا وهو] نايرلا هرزوتساو «ةنس ةرشع

 هللا هاتأو ءةنس نيثالث نبا وهو [(ريبكلا ريسفتلا) .ىبأف مالسإلا ىلإ ةتِلَع فسوي هاعدف بعصم نب سوباق هدعب
 ."دوعسلا يبأ" يف اذك «نيرشعو ةئام نبا وهو يفوتو «نيثالثو ثالث نبا وهو ةمكحلاو ملعلا

 (نيلامكلا ريسفت) .زيزعلا ملع ليدنق ةنزب :زيزعلا ريفطق



 نسوي روس ظ 00 رشع افلا ةزخا

 ا زيزعلا 55 انفطعو بتحلاو لتقلا نم ةايبحم امك قلل ذَكَو اوومقح ناكو

 0 2 # خص ُُ 0865-5-0 8 8 7 5 17 7 ل ا

 ريبعت ِثيداحألا ٍليوات نِم هملعنِلَو غلب ام ت3 قخ رصم ضرا ضر الا يف فسويل

 َّلَع تلاع ُهّنلآَو ةدئاز واولا وأ ,.هنكمنل يأ "انكم" ب قلعتم رّدقم ىلع فطع ايؤرلا
 0 : يا ف نس ا ل يي 5 5: . 8 رق حرك

 اهقف ل ةمكح امكح ُهنيْيَتاَو تالثو وأ ةنس .نوثآلل وهو َدْهَّدْشأ ْعَلَب اَكلَو ..كللذ

 .مهسفنأل 2: َنيِيِسْحُمْلا ىرجت هانيزج امك َكاِلاَدكَو ايبا تَعْبِم_نأ لبق نيدلا يف
 "انيثآ ب قلعتم

 رس“

 تَقلُكَو اهعقاوي نأ .هنم :تبلط يأ ءهسفت نَع اخيلز يه اَهَتْيَب فى ّوه ىلا | ُهتَدَوَرَو

 : نو ودعي ووو هوس هس دس همس هسع مس سم مم . فلل لا قيل تكلا

 .يواضيبلا يضاقلا هيلع ىرج امك اميقع ناك وأ ؛ءاسنلا نايتإ ىلع ردقي ال يذلا وهو :اروصح ناكو
 5 0 هانيطعأ :هنكمنل (نيلامكلا ريسفت) .هيلإ فاضملا نع ضوع وأ ؛دهعلل ماللاو رصم ضرأ :ضرألا
 : راثآلا ضعب يف ءاج :ءيش هزجعي ال (نيلامكلا ريسفت) .ةردقلا ءاطعإو مادقإلا :نيكمتلاو ؛هلمعنتلو هردقنل ضرألا

 نإو «ديرت ام كتيطعأ ديرأ اميف ىل تملس نإف ءديرأ ام الإ نوكي الو ديرأو ديرت مدآ نبا :لوقي ىلاعت هللا نأ

 هللا هرهظأ امل دبعلا ملستسي نأ ىلاعت هللا عم بدألاف .ديرأ ام الإ نوكي ال مث ديرت اميف كتبعتأ ديرأ اميف ٍنيتعزان

 (نيلامكلا ريسفت) .لمعلا عم عفانلا ملعلا وهو :امكح ."حورلا" نم ؛هريغ ثادحإ ديري الو تقولا يف ىلاعت
 سابع نبا هلاق امك ءادتهالاو نامإلاب يأ مهسفنأل "نينسحملا يرحن" :هلوقو ءاهلك معنلا هذه هيلع انمعنأ :ةانيزج امك

 يذلا لاقو" :هلوقب ةطبترم ةيآلا هذه :خلإ هتدوارو (لمجلا ةيشاح) .فسوي ربص امك بئاونلا ىلع نيرباصلا وأ هاذ
 ةلعافم ةدوارملاو .ميظعلا ريخلاو ةدايسلا نم فسوي ربص بقاوع نايب هب دصق ضارتعا امهنيب امو "لإ رصم نم هارتشا

 لزن لعفلا لوصح يف اببس رخآلا بناج ناك املو ءدحاو بناج نم انه اهنكلو نييناحلا نم نوكت لصألا يف يهو
 ؛ضيرملا ةاوادم ريظن اهباب ىلع تسيل ةلعافملاف هل اهبلطو اهليل ببس فسوي لامج نأ كلذو «ةلعافم هيف ليقف هتلزنم

 (يواصلا ةيشاح) .ضيرملاب مئاقلا ضرملا ةاوادملا ببس نإف

 دحأ ركذي ال نأ بادآلا نم :لوقي هللا نأك «بدألل اميلعتو ارتسو هل اناجهتسا ؛اهمساب حرصي ملو :اخيلز يه

 اهنأ اومعز ىراصنلا نأب هنع باوجلا مدقتو ميرم الإ ةأرما مسا نآرقلا يف ركذي ملو ءاهنع نيكي لب اهمساب هتجوز
 (يواصلا ةيشاح) .مهيلع ادر ؛اهمساب اهركذف هللا ةجوز



 فسوي ةروس ١1١ رشع يناثلا ءزجلا

 لاق تاع :ىرخأو ءءاحلا رسكي ةءارق يفو ,نييبتلل ماللاو ؛ مله يأ "كلل تي
 ريثك نب

 الف يام | فاو نشأ يديس ورا قارغتتا يذلا يأ دتإ ٍتالذ نم هللاب ذوعأ هللا َْداَحَم * جد

 تددصق اة َدَقَلَو .ةانزلا هه توما حلفُي 1 جا يأ هن هلهأ ُْق هنوخا
 ميمصتلاو مّرعلا عم

 هل لْثُم : : سابع نبا لاق ءِهَبَر َنَهَرِب أ لول كلذ دصق اب َّمَهَو عامجلا هنم

 0-0-0 3 , باوجو ,هلمانأ نم هتوهش تج رخف هردص برضف 3ع بوقعي
 "اهب مه" هلوق ةلالدب ّْ

 يف لاقو (نايبلا حور) .اذه لوقأ كل يأ فوذحمتع ةقلعتم ماللاو .ردابو لبقأ :هانعم لعف مسا :كل تيه

 .ةغللا لهأ عيمج لوق يف مله :هانعمو ؛همو هصو ديور :وخحت لعفلا مسا "كل تيه" :يدحاولا لاق :"بيطخلا"
 (لمجلا ةيشاح) .كل باطخلاو كعم مالكلا :لوقت اهأكف بطاخملا يأ لوعفملا نييبت يأ :نييبتلل ماللاو

 .لعفلا مسا هيضتقي ال ذإ ؛ةلصلل سيلو ؛ءكل لوقأ :ليقف ؟نيلوقت نمل :ليق هنأك «بطاخملا نييبتل يأ :نييبتلل

 قيععمب ردصم :هللا ذاعم (نيلامكلا ريسفت) .ءاتلا حتف عم ءالا رسكب رماع نباو عفانل :ةءارق فو (نيلامكلا ريسفت)

 نأشلاو لاحلل ريمضلا :خلإ هنإ (نيلامكلا ريسفت) .ةنايخلا نم ملكتملا ةنرب :هنوخأ الف .حراشلا لاق امك لعفلا

 وهو ىلاعت هللا ىلع (حراشلا راتخم وهو) دوعي ريمضلا نأ رخآلاو ؛نيريسفت دحأ هارتشا يذلا هبرب هدارمو
 (نيلامكلا ريسفت) .هلهأب ينزملاو هسفن ىلع ملظ انزلا نإف :ةانزلا (يواصلا ةيشاح) .رهظألاو برقألا

 تحن لحدي ال امث كلذو «يرايتحالا دصقلا ال ةوهشلا ةعزانمو عبطلا ليم هتمهي دارملاو ؟بيطخلا" يف لاق :كلذ دصق

 يف لاقو .مهلا اذه مايق دنع لعفلا نع هسفن فكي نم ىلاعت هللا نم ليزحلا رجألاو حدملاب قيقحلا لب فيلكتلا
 ةفراشم ديري «هللا فخأ مل ول هتلتق :لجرلا لوقي امك ءامي مهي نأ فراش "امي مهو" هلوقب ديري نأ زوجيو :"فاشكلا"

 نأل ؛حيبقلا كلذ نع اهعنمو هسفن نع اهعفدب مه ةكلع هنأ دارملاو :"ريبكلا" يف لاقو .هيف عرش هنأك هتهفاشمو لتقلا

 نم مكاحلا هاور :خلإ سابع نبا لاق .هب قيلي يذلا دصقلا ىلع دحاو لك قح يف لمحي نأ بجوف دصقلا وه مهلا

 (نيلامكلا ريسفت) .امهطرش ىلع هححصو ان#ذ سابع نبا
 (يواصلا ةيشاح) .هعبصإ ىلع اضاع بوقعي ىأرف تيبلا فقس جرفنا هنأ :ةياور فو يأ :سابع نبا لاق

 فو .ناهربلا ةيؤر دوجول ؛اهل هعامج ىفتناو عنتما :ىعملاف ,دوجول عانتما فرح اهنأ مولعملا نم :"الول" باوجو

 ؛ةينلا مه .هنم لصحي ملف هبر ناهرب ةيؤر دوجول اهي همه عنتما هنكل اهب مه هبر ناهرب ةيؤر الول :نيعملا :”نيمسلا"

 ءانه دروي يذلا لاكشإلا نم صلختي اذمهبو كير دوجول عنتما ماركإإلا نأ :ئيعملاف «كتمركأل دير االول :كلوقك

 (لمجلا ةيشاح) ؟ةأرماب مهي نأ يبنب قيلي فيك :وهو



 باشؤإي ةررس 0 00 رشع نئلاثلا ءزجلا
 نِم ءهنإ انزلا ءاَشَحَفْلاَو ةنايخلا ايمو ناهربلا هانيرأ داب ةكَح اهدا

 َتّدَقَو اهيلإ هتبذحو هبوث تك سماق قب 2-5 فو ززرفلل فسوعلا ارداب تاثثآ

 ءاهسفن تهزنف ِباَبْلآ اَدَأ اهجوز اَهَديَس ادحو يلا 1 يق د 1

 .بارضي 1

 كلذب ةقلعتم "فرصنل" يف ماللاو «رسفملا هردق امك فوذحم بصن لحم يف اهرورحجب عم فاكلا هذه :كلذك

 فرح ةبلاطمل دوجأ بصنلاو ؛كلذك هتمصع وأ ؛ءكلذ لثم رمألا :ريدقتلاو ءعفر لحم يف نوكت نأ حصيو .فودذحا

 يأ «ةعاطلا يف رماع نباو ورمع يبأو ريثك نبال ماللا رسكب :نيصلخملا (لمجلا ةيشاح) .اهيناعم وأ لاعفألل رجلا
 (نيلامكلا ريسفت) .هتعاطب هناحبس هنم نيراتخملا يأ ماللا حتفب نييفوكلل ةءارق يفو «ىلاعت هتعاط يف اوصلخأ نيذلا
 «باوبألا كلت قلغ دعب الإ ةدوارملا نم نكمتت مل اهأ مدقت اميف هعمجو انه بابلا دارفإ ةمكح :بابلا اقبتساو

 ملو اهقبسي هنأ ةيلوحرلا ةوق ىضتقم :تلق نإ .باوبألا كلت نم باب دنع الإ نكي ملف امهقباستو هرارف امأو
 (يواصلا ةيشاح) .باوبألا حتفب لاغتشالا وه امنإ قبسلا نع هقاع يذلا نأب بيجأ ؟قياع هقعي
 جرخو فسوي اهبلغف :2! هصيمق تدقو .بابلا ىلإ اقبسف يأ راحلا فذح ةيآلا ف نأ ىلإ ريشي :هيلإ ارداب

 ءاسلاج بابلا دنع زيزعلا وهو ريفطق ةأرملا جوز ادجو اجرح املف «بابلا ىدل اهديس ايفلأو هقلخن تحرخو
 هلتقي نأ تفاح مث ءاءوس كلهأب دارأ نم ءازج ام :اهجوزل تلاقو «لوقلاب فسوي تقباسف ةمهتلا ةأرملا تفاخف

 (نيلامجلا ريسفت) .خلإ نجسي نأ الإ :تلاقف هل بحلا ديدش يهو

 ترخأو هتفخ- نجسلا ركذب تدب فسويل اهبح ةدشل اخيلز نأ ىلإ ةفيطل ةراشإ كلذ ف :خإ نجسي نأ الإ

 تدارأ اهنأ ىلإ ةراشإ هيف "نجسي نأ الإ" :اهوق نإف اضيأو «بوبحلا ماليإ يف ىعسي ال بحملا نأل ؛هتدشل باذعلا

 (يواصلا ةيشاح) .نينوجسملا نم هلعج الإ :تلاقل نجسلاب بيذعتلاو ليوطتلا تدارأ ولف الإو نجسلا فيفخت
 امنإو «بوبحملا ماليإ يهتشي ال بحملا نأل ؛باذعلا لبق نجسلاب تأدب امنإو اهوحنو طايسلاب يأ :برضي نأب
 نأ بحي :لاقي لب ةرابعلا هذمي هنع ربعي ال هنإف ؛ليوطلا نجسلا درت ملو نيموي وأ اموي اهدنع نجسي نأ تدارأ

 يرْيغ اهلإ َتْذَحََنا نبأ لاق# :هلوق يف تِلَع ىسوم قح يف لاق اذكه نوعرف ىرت الأ ءنينوجسملا نم لعجم

 ا ا بيلا سنتا .[0ءارعغلا] نر شتستلا نب كاع



 فسوي ةروس ١ ١ م رشع يباثلا ءزججا

 | ل سا ال دا نارا 5 د ِ مخيم ص تعرف 9 ِ ني 5 ” اء
 يور ,اهمع هن اس دهاش ةينع ن1 ا يس انربتم فسوي لاق

 نإ وول - /َداَرَأ نم ءاَرَج امض :كلوق يأ دهنإ لاق ربُد نِم دق ءهَصيِمَق

 ؛هركذت الو رمألا انه ْنَع ضرغأ ُفسوُي ا لاق مث 220 مِظَع ءاسنلا اهيأ ّنكَديك
 0 اا  ِكنَّذِل اعيلز اي ىرِفغَت ور

 .اهيلع متكو هلاق امل كلذ الولو «باذعلا وأ نجسلا نم هتضرع امل اعفد :هسفن :ائربته فسوي لاق

 .هريغو "دوعسلا يبأ"و "نايبلا حور"و "يواضيبلا" ف امك اهاخ نبا يورو :اهمع نبا
 نأ ديري كلملا عم ناك هنأ تقولا كلذ يف قفتاو ءاميكح اريبك اخيش ناك هنأ يورو :دهملا يف ناك هنأ يور

 ناك نإف ءهبحاص مادق امكيأ يردن ال انأ الإ صيمقلا قشو بابلا ءارو نم ةبلجلا انعمس دق :لاقف ءاهيلع لحدي

 .ةيآلا يف حرصم وه امك «ةبذاك تنأو قداص لحرلاف الإو ءبذاك لحرلاو ةقداص تنأف همادق نم صيمقلا قش

 طبهف :تاياورلا فالتخا ىلع ةثس وأ ةعبرأ وأ رهشأ ةثالث نبا ذهملا يف هللا هقطنأ اييص ناك دهاشلا كلذ نأ يورو

 نيب ماق ىح ىعسي لعجو دهملا نم لفطلا ماقف ءفسوي ةءاربب دهشا :هل لاقو ؛هدهم يف هسلجأو لفطلا كلذ ىلإ ليربجلا
 ؛هتءاربب ىلاعت هللا هقطنأ دهملا يف ايبص دهاشلا نوك نعي ريخألا لوقلل حيجرتلا نكل ؛همأ رجح يف ناكو زيزعلا يدي

 ,نوعرف تنب ةطشام نبا «راغص مهو ةعبرأ ملكت :لاق لي يبا نأ يور هنإف رهظألا وهو :"دوعسلا قل يف لاقو

 .نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو هند ةريره يبأ نع مكاحلا هاور .8تِلَع ىسيعو .جيرج بحاصو ءفسوي دهاشو

 فسوي دهاش اهنم ركذو «ةعبرأ الإ دهملا يف ملكتي مل :ثيدحلا يفو ءايبص دهملا يف ناك دهاشلا يأ :هنأ يور

 الإو ةوهشلاو عامجلا رمأب قلعتي اميف يأ :ميظع نكديك نإ (نيلامكلا ريسفت) .ن5# سابع نبا نع دمحأ هاور
 ءاسنلا ديك نأل ؛فعضلاب ناطيشلا ديكو مظعلاب ءاسنلا ديك فصو امنإو «دياكملاو ليحلا يف مظعأ لاحرلاف

 ديكف نفود ناطيشلا ديك فالخب ناديك امهف ناطيشلا ديكب نورقم نهديكف ناطيشلا لئابح مفأ ببسب ىوقأ
 (يواصلا ةيشاح) .دحاو



 فسوي ةروس ١١ رشع يباثلا ءزجلا

 2) نيب أطخ يف يأ ِللَص ىف اً َّنِإ هفالغ يأ اهبلق فاغش هبح لعد يأ زييق

 رك تدعأ تدقحأو نيل تلسرَأ اه ٌنهتيغ ٌنهرْكَمب تعِمَس اق .هايإ اهبحب نيب

 ٍوَدِحَو لكأ تطعأ َتَناَءَو جرتألا وهو هدنع ءاكتالل نيكسلاب عطقي اماعط اَكَكَتُم

 ا ةلسكو هنمظعأ روكا قنراز اكاك يولع عورتا :قسويل ِتلاقَو اًئيكس كَم

 124 نبل قو ولف نام وول قانا أب طرشي ردا

 29 ٌةيرك ْكَّلَم الإ اًذَه ام نإ اركي فسوي يأ

 لاقي ةقيقر ةدلج وأ بلقلا باجح :هلوأ حتفب فاغشلا ءاهبلق فاغش هبح لحد يأ لعافلا نع لوحم يأ :زييمت

 :"نايبلا حور" فو .بناوجلا رئاس نم بلقلاب ةطيحم ةدلج وهو :هفالغ يأ (نيلامكلا ريسفت) .بلقلا ناسل :اهل

 باجح :فاغشلا (لمجلا ةيشاح) .اهبلق ف فسوي ةبخم لخد يأ فسوي ةبحن قشنا دق اهبلق فالغ نإ :ةيآلا نيعم

 .اقشع ىمسي اطرفم ناك اذإ وهو ؛ليمج رمأ ىلإ ليملا وه :ةبناو «بلقلا
 هيف لصألاو :يبتعلا لاق ؛ماعطلا وه أكتملا نأ :يئاثلا .هيلع أكتي يذلا قرمنلا :أكتملا :لوألا ؛هوجو هريسفت يف :أكتم

 لوق وهو اجرتأ أكتم :ثلاثلا .ةراعتسالا ىلع أكتم ماعطلا يمسف «ةدئاسو هل تدعأ دقف كدنع معطيل هتوعد نم نأ

 ىلإ ناسنإلا جاتحا كلذك ناك م هنأل ؛نيكسلاب عطقي نأ ىلإ جاتحي اماعط أكتم :عبارلا .كلذ ديبعوبأ ركنأو بهو

 .حراشلا راتخم ريخألا هجولا اذهو "ريبكلا ريسفت" يف امك هيلع أكتي نأ

 وه امنإ روهشملا يف جرتألاب ريسفتلا يلا وهو ردصم وأ لوعفم مسا اذه ىلع وهف دئاسولا ىلع :خلإ اماعط

 :يضاقلا لاق ءجرتألا وه :لوقيو ةففخم "اكتم" اهأرقي سابع نبا نأ ديمح نب دبع ىور ىسومك اكتم ةءارقلا

 ةقان ىلع ةجرتأ تدهأ تناكو :"فاشكلا" يفو «هكتب اذإ ءيشلا كتم نم عطقي ام وأ ؛جرتألا وهو اكتم

 (نيلامكلا ريسفت) .لمج ىلع نيلدعلاك لمحو نيفصنب تقش اهنأ هننس يف دواد وبأ اهركذ يلا ةجرتألا اهنأكو

 وه اذهو «جنرتأ هيف لاقيو «ةجرتأ عمج - ءارلا مضو ءاتلا نوكسو ةزمهلا مضب - "لمجلا" يفو :جرتألا وهو
 ةفورعم ةهكاف -ميجلا ديدشتو ةزمهلا مضب- جرتألا :"حابصملا" يفو .(انخيش) نيكسلاب عطقي يذلا ماعطلا
 .نويوحنلا اهاضتراو ءاحصفلا امي ملكت يلا يه ىلوألاو :يرهزألا لاق «جنرت :ةفيعض ةغل فو «ةجرتأ ةدحاولا
 لهأك ةبحللا ف نيكمتلا ىلإ تهننا اهاح نأل ؛اهيدي اخخيلَز عطقت ملو :"نايبلا حور" يف لاق :نهيديأ نعطقو

 :يناشاقلا لاق .ةيافو ةيادبو نكمتو نولت ماقم لكلف «ةيادبلا لهأك نيولتلا ماقم يف تناك ةوسنلا لاحو «تاياهنلا

 الو ,نهفاصوأ نع ةبيغلاو هلامج دوهشل ؛ةريحلا نم نمهياصأ امل نهيديأ نعطقف ةوسنلا ىلع ةتغب مَلَع فسوي جرخ

 .اهبلق يف دوهشلا لاح نكمتل ؛هلامج دوهشب زييمتلا نع بغت مل اهنكل نهنم هتبحم يف غلبأ تناك اخيلز نأ كش



 فسوي ةروس ١١6 رشع يباثلا ءزجلا

 أ" :حيحصلا يفو .ةيرشبلا ةمسنلا يف ةداع نر ال | يذلا ئسنلللا نه ةاوتع ال

 ىذَلآ وه اذهف َنُكِلَدَف :نمي لح ام تأر امل زيزعلا ةأرما تلاق . 'نسحلا رطش ّيطغأ
 حل َنِّلَو عنتما يسوم بس اهرذعل نايب هبح يف هيف يقنل

 عطأ :هل نلقف «نيليلذلا تل نيرغتّصل رغبصلا ترم 3 انوكتلو ما ل هن مرعاو طف زحف

 بص هديك ىتع فرجت الإ هلإ نكر ذه انكي لزم قع نة قلت رلاقا .كتالزم

 :ىلاعت لاق اذلف ؛ءاعدلا كلذب دصقلاو نيبنذملا 2 َنيلهَتملأ َنّم رصأ نْكأَو نبل لمأ

 6 1 2 يو لوقلل عيِمَس 0س مهن اهنا هءاعد مُهَّبَر ههل ا

 اع يو «سانلا نيف هيف ا هداف 01 عييلا ده - لد (ه ونججسي

 يف ناك ديدشلا ظفحتلاو غيلبلا عانتمالا ىلع لدي ةغلابم ءانب ماصعتسالا :يرشخمزلا لاق «عنتما يأ :مصعتساف

 تسيل "يح" :نايح ىبأ لاق «ىسص يأ :يلإ بتحأ /نيلامكلا ريسفت) .اهمم ةدارتسالا يف دهتحب وهو :هتمصع

 ناك نإو رخآلا ىلع امهدحأ رئأف نارش ناذه امنإو ؛طق هيلإ هنوعدي ام هيلإ ببحي مل هنأل ؛ليضفتلا نم امباب ىلع

 نأ دبعلاب ىلوألاف هب لتبي مل "يلإ بحأ" نجسلا لقي مل ول :مهضعب لاقو ؛ةذل رحآلا يفو ةقشم امهدحأ يف

 (لمجلا ةيشاح) .ةيفاعلا هللا لأسي
 الإو" :هلوقب يأ [(نيلامكلا) ؟ءاعدلا مدقتي ملو ةباحتسالا ركذ فيك :دري الف] :إ كلذب دصقلاو
 ؛نيلهاجلا نم نوكأ ال نأ لجألو ربصأ ال نأ لحأل نهديك نبع فرص مهللا :لوقي هنأكف "خل نبع فرصت

 (لمجلا ةيشاح) .يل كفاعسإو كتناعإب الإ عانتمالا ىلع يل ةردقال ذإ ؛مهنم تبصأ ئيع هفرصت مل نإ كنأل

 ءاذه ىلع لد رمضملا لعافلل نايب "هونجسي نأ" ؛ءكلذ ريغو يبصلا ةداهشو «هربد نم صيمقلا دقك :تالادلا

 ريسفت) .هنيجست مهل رهظ يأ "ادب" يف رتتسملا ريمضلل ةرسفم ةلمجلاف ؛"هتتنجسيل" رمضملا "ادب" لعاف ىلع يأ

 (نيلامكلا
 .هسفن نع هتدوار ٍنأب مهربخب سانلا يف ئيحضف دق يناربعلا دبعلا اذه نإ :زيزعلل تلاق ةأرملا نأ كلذو :هيف عطقني

 نأ زيزعلا بلق يف عقو كلذ دنعف ءنتسبح امك هسبحت نأ امإو ءسانلا ىلإ رذتعأف جرخأف يل نذأت نأ امإف

 - ."ريبكلاو دوعسلا يبأ" يف امك ءاهل ةعاوطم زيزعلا ناك اضيأو .سانلا ةنسلأ نع طقسي ىح هسبح حلصألا



 فسوي ةروس ١ "5 رشع يادلا عوبجا

 اَرَمَح ٌرِصَعُأ يدر نإ يقاسلا آَمُهّدَحَأ َلاَق ةارطبنا :الاقف د ب هاي رقا مساع

 ريظلا لكأت 07 تالا لبخا ل ماعطلا بحاصض ١ وعورخألا لاَقَو اينعع يأ

 هنأ اريخغ ام لاق 89 َنيِيِسْحمْلا نِم كلتَرَت انإ ةريبغتب -ةليوأَح انربخت اَنْعَبَت ُهْنِم

 0 ب يع ؛ ُماَعَط اَمُكِيِتَأَي ال ايؤرلا ريبعتب ملاع

 دعب ةأرملا تلاتخاف ؛هل ضرعتي مل مرج الف التلع فسوي ةءارب هل رهظ امل ةأرملا جوز نأ ملعا :"ريبكلا" يف لاقو -

 .افنآ قبس اميف روكذم هتحلصمو «"هسبحا" :اهجوزل تلاقو رخآ قيرط يف تلاتحا هنم
 ءمسلا ةمهتب ةهالحعغد كلملل نامالغ ”نايتف نجسلا هعم لخدو' :هلوق هيلع فطع امل ريدقت سوي نحس يأ :نجسف

 (نيلامكلا ريسفت) .اي ورلا ربعي نجسلا ُُق هايأرف «ةزابحن يأ هماعط بحاصض رخآلاو هبارش بحاض يأ ةيقاس ايهروأ

 هردق ام ىلع فوطعم اذهو (دحاو تقو يف ةنالث تلحدف «لوخدلا يف ةابحاص يأ هتبحص يف * فعرف لخدو

 «بلخم وأ بلاغ همساو هزابخن :رخآلاو ءانوي وأ اهوربأ همساو هبارش بحاص :امهدحأ ؛ديلولا نب ناير وهو :كلملل

 يقاس نإ مث ؛كلذ ىلإ مهاباحأف هبارشو هماعط يف كلملا امسيل الام امه اونمصض رصم لهأ نم ةعامج نأ يور

 ربخلا نإف راسم اهيأ لكأت ال :يقاسلا لاق ماعطلا رضح املف «زبخلا مسف زابخلا هيلع ىضمو كلذ نع لكن

 (حورلا) .امفسر رمأف تكلهف ةباذب هبرجف ىبأف "هلك" :زابخلل لاقو

 نالف :لانقي ؛هيلإ لؤي ام مساب ارمخ بتعلا ىفمس ءاينع نيعي ارمخ رصعأ ئارأ نإ :كلملا بارش بحاص :ىقاسلا

 اك ءانملا يف: تيأر لاق هك كلذو «نامع ةغلب بنعلا وسبا : ليقو ءارجاآ ريصي يح نبللا خبطي يأ رحآلا خبطي

 كلملا تيقس و (ةيف اهتبصأف يدي يف كلملا ساك ثأكو «بنعلا نم ديقانع ةنالث اهيلعو هرحججش هيف و ناتسب ف

 اريصع كلملا هاقس لب ةيرمخلل لؤي مل هرصع يذلا بنعلا نأل نس ياي دوس ييسر أوو لبس

 (لمجلا ةيشاح) .ةعقاولا كلت صوصخ يف نكي مل نإو ةلمجلا يف رمحلل لؤي هنإ :لاقي نأ الإ
 ؛مانملا يف هنايتإ دارملا نأ ىلع حراشلا هلمح :هناقزرت ماعط امكيتأي ال .نجسلا لهأ يف وأ ريبعتلا يف :نيئسحملا

 هلعلف اذه ىلعو .هعوقو قبط جراخلا يف عقي نأ لبق امكل هترسف هب ينامتربخأو مانملا يف هامتيأر ماعط يأ :ئيعملاو

 (لمجلا ةيشاح) .اممهي قلعتت مهايؤر بلاغو بارشلاو ماعطلا لهأ نم امهنأل ؛اهريغ نود ماعطلا ةيؤر صح



 فسوي ةروس هش رشع يباثلا ءزجلا

 هاوق 3 ءامهاعإ ىلع ثح ةيفأ كت مل انف اَمكَلَذ هلي وأت

 بفيرساعي ب: ويدي هللاب ن مدياوتيما مايد ب :هلوقب
2 

 سام مل »5 مخ

 مهو نسال اشسأ قلو ساكنا لو انخ لل طن نم هيسسوفلا فقل الذ انتمصعل ءّىش

 لاقف نامبإلا ىلإ امهئاعدب ص يل ف رشيف هللا 0 ؛ نو ال رافكلا
َّ 

 اهانصأ اق اه ميس قيس نشأ هاو ,يابا ودم اَ .ريرقت ماهفتسا

 ءاضقلا ُمكْحْلَ ام نإ ناهربو . كانو نايل ف اهدايعب اي
000 

 هللا لّرنَأ آم مكْواَباَءَو رش

 مهو ِسائلآَرَتَكُأ َنكِلَو ُميقْل ُنيِدلآ ديحوتلا َكِلَذ اي ّلِاَوُدبْعَت الأَرمَأ هدحو 59
 نِجسلا يِبحلَصي صني .نوك رشي مهف باذعلا نم هيلإ نوريصي ام 2 تروُمَلعَي ال رافكل

 اَمأَو هتداع قف 1 هديس ُهَّبَر ىقسَيَف ثالث دعب جرخيف يقاسلا را

 :الاقف ءامكايؤر ليوأت اذه ِهسْأَر ني ربط ُلُكَأتَف بَلْصُم ثالث دعب جرخيف رحل
 .امتبذك مأ امتقدص امتلأس مكب ِناَيِتْفَتَسَت هيف ىذّلا رمألا , نع لاقف ءائيش ايأر ام

 «ةوبنلا تيب نم هنأل ؛كلذ يف ةبارغ ال هنأ انهه نيب ةزجعملا رهظأو ةوبنلا ىعدا امل هنأ نيب امل :يئابآ ةلم تعبتاو

 ٍنيكاس يأ :نجسلا يبحاص اي (يواصلا ةيشاح) .ةلاسرلاب نيروهشم اوناك بوقعيو قاحسإو ميهاربإ نأ كلذو
 لبق نم هيقسي ناك امك هيقسيف :هتداع ىلع (نيلامكلا ريسفت) .ةنحلا باحصأو رانلا باحصأ :هلوقك نجسلا

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلع ناك ام ىلإ دوعيو
 دحأ اذهو «بعلن انك امنإ ءاثيش انيأر ام :الاق اهبل فسوي لوق اعمس املف :هدقد دوعسم نبا لاق :ائيش انيأر ام الاقف

 نوكي نأ الإ يبارشلا دوحج ىلإ يعاد ال ذإ ؛زابخلا نم دوحجلا لعل اذه ىلعو «ةقيقح ايأر مهنأ رخآلاو نيلوقلا

 . نايبلا حور"و "بيطخلا" نم «هبناج ةاعارمل كلذ



 فسوي ةروس ١1 ب رشع يباثلا ءزججا

 :هل لقف هانم فاير نبع قوطسألا يقاسلا وهو اَمِهْنَم جا نأ نقيأ د ىذَأِل َلاَقَو

 فسوي كذا '.اميملأ يقاسلا يأ ُهدشَأَف جرخف ءاملظ ًاسوبحم ًامالغ نجسلا يف نإ

 .ةرشع ىنا :ليقو ءاعبس ليق /2) َنيِسس ٌعْضِب نجَسلآ ف فسوي ثككم َتَِلَف ب
 َنُهْلُكَأَي ِناَمِس م تيأر يأ ئَرأ نإ ديلولا نب را رصم كلم َكِلَمْلَأ "3

 يب كربلا

 ك0 0 ا

 داهتجالا قيرطب هليوأت ناك نإ ةَتْؤ) فسوي وه ناظلا :ليق ام ىلإ ةحاح الف نيقيلا نيعمب انهه نظلا نأ ىلإ ريشي :نقيأ

 (نيلامكلا ريسفت) .هريغي ناعتسا يح هللا ركذ فسوي يسنأ هانعم :ليقو «لوعفملا ىلإ ردصملا ةفاضإ نم

 عمجف ,هتلاهأ ةبيجع ايؤر رصمه كلم فأر نجسلا نم هجارخإو فسوي نع جرفلا هللا دارأ ال :كلملا لاقو

 بيس كللذ نوحي اعيمح هللا مهزجعأف اهلي وأت نع مهلأسو عهمانم 5 أر ام مهربخأو هيربعمو هتنهكو هن رححس

 اراضحتسا يضاملا نعم عراضملا نأ ىلإ كلذب راشأ :تيأر يأ (يواصلا ةيشاح) .نجسلا نم فسوي صالخل

 عبس نهدعب جرخ مث «رحبلا نم نجرح نام تارقب عبس همانم يف ىأر هنأ هايؤر لصاحو .ةيضاملا لاحلل

 نيبتي مو ءيش مهنم ري ملو افوطب يف تلحدو نامسلا فاجعلا تعلتباف ءفعضلاو لزهملا ةياغ ف فاجع تارقب

 توتلاف ندصحتسا دق تاسباي رخأ اعبسو اهبح دقعنا دق رضخ تالبنس عبس ىأر و ءاهنم ءيش فاجعلا ىلع

 (يواصلا ةيشاح) .ءيش نققرضحخ نم قبي ملو نهيلع نولع ىح رضخلا ىلع تاسبايلا
 ءالعفو لعفأ نأل ؛فجع سايقلاو اذج لوزهم ءافجع عمج :فاجع .محشلاو محللا ةريثك :ةنيمسلا عمج : ناريس

 ءالعف لعفأ نأل ؛فجع هسايقو :ءافجع عمج (نايبلا حور) .نامس وهو هضيقن ىلع لمح هنكل لاعف اخ مشت ال
 ىلع ضيقنلا لمحو ريظنلا ىلع ريظنلا لمح مهيأد نمو ءهضيقن هنأل ؛نامس ىلع لمح هنكل لاعف ىلع ناعمجي ال

 امإو "تاسباي رخأو" :هلوق نم ددعلا مسا فذح نأ ىلإ ةراشإ :تالبنس عبس (نيلامكلا ريسفت) .ضيقنلا
 .تالبتسلا يف ميسقتلا يضتقي تارقبلا يف ميسقتلا نأل ؛فذح

 يف لاق ؛ءثغض عمج ثاغضألا "مالحأ ثاغضأ" :هلوق ءاهيلع نبلغ يأ "اهيلع تلعو" :هلوقو تفطعنا :توتلا دق
 يهو : اهوكسو ماللا مضب ملح عمج مالحألاو .سبايلاب بطرلا ةطلتخم شيشح ةضبق رسكلاب ثغضلا :"”سوماقلا"

 .اهطالتخال اهليوأت حصي ال ايؤر مالحأ ثاغضأو . ةاوغتسلا نأ" ْق اذك اه ةقيقح ال ةبذاكلا ايؤرلا



 فسوي ةروس ١11 رشع ئباثلا ءرجلا

 طالخأ ْتَعَضَأ هذه ْأَوْلاَف .اهوربعاف | 2 .تزوربعت اي: وب رتشكأ نإ اهريبعت : اونيب

 وهو نْييَتفلا نم يأ اًمَكّبِم اخ ىذّلآ َلاَقَو 2: : َنيِمطَعِب ملخألا ليوأتب ٌنحغ مو يلع
 5 دعب رك يأ لادلا ْق ا الاد ساو ف ءاتلا اد هيف 0 يقاسلا

 أف جو

 يي وفل
 نس نهلطحأت وا وساق عن ى نق قدعلا ريثكلا تلا أ تف اي

 احصأو كلملا يأ ساَّنلآ ىلإ مم عجز عل سس َرَحَأَو ٍرْضُخ سكبس عِبَسَوٌفاَجِع

 .اهريبعت م2 َنوُمَلَعَي َمُهَلَعَ

 ركذ ايؤرلا ةربع ةقيقح :يرشخمزلا لاق ؛هيلع امدقم نوكي نأ حصي ال هنإف ؛طرشلا باوج ردق :اهوربعاف

 ام تركذ اذإ ايؤرلا تلوأ هوحنو ؛هضرع رخآ غلبت ىح هتعطق اذإ رهنلا تربع لوقت امك ءاهرمأ رخآو اهتبقاع

 دقو ربعملاو ريبعتلاو ديدشتلاب نوركني مهتيأرو «تايبألا هدمتعا يذلا وه فيفختلاب تربعو ءاهعجرم وهو اهل

 (نيلامكلا ريسفت) .راعشألا ضعب ف ءاج
 الم وه :ثغضلاو «ناطيشلا ةسوسوو سفن ثيدح نم اهيف نوكي امو اهليطابأ :ايؤرلا طالخأ :مالحأ طالخأ
 ؛ةبذاكلا ايؤرلا وهو ملح عمج مالحألاو ؛هطلخ ثيدحلا ثغض هنمو «ةمزحلا :ليقو .طلتخملا شيشحلا نم ديلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ءاملا نيل ليبق نم هنأ رهاظلا "نم" عم. ةفاضإلاو :يرشخمزلا لاقو

 ؛ميظعلا عمجلا عامتجا نم ةمألا نأ امك :نيئنن عبس يهو ةريثكلا مايألا عامتحا نم ةلصاح «ةليوط ةدم :ةمأ

 نم نيحلا يمسو ءعست وأ عبس وأ ناتنس وهو :نيح (نايبلا حور) .تاعاسلاو مايألا نم ةمأ اهنأك ةليوطلا ةدملاف

 ةلمجلاو «"ركذت" لوعفم اهبصنب :فسوي لاح (نيلامجلا ريسفت) .ةعامجلا ةمألاو مايأ ةعامج هنأل ؛ةمأ نامزلا

 (نيلامكلا ريسفت) ."مكتبنأ انأ" لوقلا لوعفمو ؛ضارتعا وأ ةلصلا ىلع فطع وأ "دق" ريدقتب ةيلاح
 ةنهكلاو ةرحسلا ةعامج عم كلملا هب دارأ وأ ءميظعتلا لجأل ؛دحاول باطخلا ناك نإو عمج امثإ :نولسرأف

 .يقاسلا يأ "لاقف" :هلوقو ءفسوي دنع يقاسلا ىتأف يأ :فسوي ىتأف (يواصلا ةيشاح) .نيربعملاو

 (لمجلا ةيشاح) .هريغ يفو ايؤرلا ريبعت يف نجسلا يف هبرج دق هنأل ؛كلذب هفصو :لإ قدصلا ريثكلا
 (لمجلا ةيشاح) .دحأ هيف نكي مل نجسلا نإ ليق ذإ ؛دلبلا لهأ ىلإ وأ .هدنع نمو كلملا ىلإ دوعأ :عجرأ يلعل
 (نيلامكلا ريسفت) .نجسلا نم كنوصلخيو كنوبلطيف ملعلا نم كناكمو كلضف وأ :اهريبعت



 فسوي ةروس ا رشع يباثلا ءزجلا

 ليوأت يهو ةعباتتم اهحتفو ةزمهلا نوكسب َبَأَد َنيدِس َعَبَس اوعرزا يأ َنوُعَرْرَت َلاَق 3 - . - 9 6# ع 1 4 '؛ ع رق رده سوا
 داب 2 اح 5 ل نى مو 2 ب و 2 ولا ١ صح هع رو هك اك ظ 1
 امم اليلق الإ هدسفي الغل  هلَبْنُس ىف هوك رتا يا هوردف متدصح امف نامسلا عبسلا

 تابدجب داَدِش ْعَبَس تابصخملا عيسلا يأ َكَلِلخِدَعُب نم ياي مت .هوسولدف 0 د نوكأ
 «قيسا رجا : ةهكنسل يو

 يقيس ف عورزملا بحل نم نش تدق ام نكي 5 عبسلا' ليوأت يهو باعص نيتسلا ف 6 ورز | نه 1 1 ا ناو فلجعلا عيبا ظ

 دعَب نِم ٍقأَي 9 ا 2و َنونِصحت امم اليلق الإ نهيف هنولك أت يأ تابصحملا 5 ٌء 003 0 ا ع 7 0 2 تا ب 9 5 1 ع ظ 008 5

 بانعألا م2: َنوُرِصْعَي ِهيِفَو رطملاب سائلا ُتاَعي هيف ماع تابدحملا عبسلا يأ َكِلَذ

 00 ١ هب قو اهلي وأتب هربخنأو لوسرلا هءاج املك ءاللا َلاَقَو .هبصخ اهريغو
 ةيؤرلا يأ بق رامثلا ةرثك و

 .هنع ربخيف دحو هنأك هب رومأملا دوحو يف ةغلابم ربخلا ةروص يف هجرحأ رمأ "نوعرزت" نأ ىلإ ريشي :اوعرزا يأ
 نع ةحراح هنم ةحيصن هورذف متدصح امو .هانعم ىلع ربخلا اقف :"هورذق متدصح انف" :هلوق هيلع لدي

 :ىلاعت هلوقك ؛رمألا نعمت ريحت "نوعرزت" :للاعت :هلوق نأ ىلإ ةراشإ :اوغرزا نأ (نيلامكلا ريسفت) ..ريبعتلا

 ا لعجيف «باجيالا ُّق ةغلابملل ؛ربخلا هروص 2 رمألا ج رخأ اغإو ؛"نعضري تادلاولاو" " بسب رثي تاقلطملاو"

 . لوو ثق هورذف" :هلوق رمألا ئيعم 2 هنوك ىلع ليلدلاو هنع ريخت وهف دجو

 لمعلا ف بأد ردصم وهو عمشلاو عمشلاو رهنلاو رهنلاك ناتغل امهو ضفحل امهحتفو رثكألل :ةزمهلا نوكسب
 نم لاح وهو «بعتلا هل مزاللا لمعلا ةم وادم نم أشنت اهنأل ؛ةرمتبسملا ةداعلا نع ا ياو ءبسعت و كح يأ

 (نيلامكلا ريسفت) :ةرمتسملا مكتداع ىلع نيئاد يأ نيرومألملا

 هنم ةحيصن هذه "نولكأت" :هلوق ىلإ :متدصح امف (نيلامكلا) .مهعرز نم مزلي هنإف نيعملا لصاحل نايب :ةعباتتم

 نعي بصخلا نم :تابصخملا (نيلامجلا ريسفت) .ةلوصوم وأ ةيطرش نوكت نأ زوجي "ام"و .ريبعتلا نع ةجراخ مهل
 ؛يدانسإإلا زاجل ىلع نهيلإ لكألا دئسأف حا نلكأي ,.طحقلا يعم بدجلا نم "تابدوغ" :هلوقو .شيعلا دعر

 (نيلامكلا ريسفتإ هي ريعملاو ريغملا نيب اقيبطت' لكلا ناهز نحنأل

 نا ني نيس سس نأ ا يحولاب كلذ ملع هلعلو ءايؤرلا ريبعت ىلع ةدئاز مه هنم ةراشب هذه :ىاي مت

 نع ةبولقم فلألا نوكت نأ لا زوجي :سانلا ثاغي (لمجلا ةيشاح) .مهيلع هقييضت دعب هدابع ىلع عسوي ثيح ةيشإلا

 وهو :ثيغلا نم امإو «ث وغلا نم هللا انئاغأ : :لاقي «يعابر هلعفو جرفلا وهو ثوغلا نم امإ اي نع نوكت نأو واو

 نوتيزلا :اهريغو (نيمسلا ريسفت) .ثيغلا نم هللا انثاغ :لاقي ينالث هلعفو ترطم يأ دالبلا تيثغ :لاقي' ءرطملا

 (نيلامكلا ريسفت) .ناهدالاو ةبرشألا نوذختي نيعي مسسمسلاو



 فسوي ةروس ١؟١ رشع ثلاثلا ءزجلا

 هتءارب راهظإ ادصاق َلاَق جورخلل هبلطو ُلوُسَّرلآ فسوي يأ ُهَءآَج اَّمَلَف اهرّبع يذلاب يأ
 يديس تر َّنِإ َنُجيِدَيَأ َنْعْطَف ىلا ةَوُسِيلا لاح ُلاَب ام لأسي نأ ُهلَعَسَف كَلَبَر لِ ٌعِجَرأ

 وألا نكاد قلاع لاق ب يه ب

 ل هنو هيايشت ب دع أثأ قحلا حضو َصَخَصح َنكْلَ ريرفلا 9 ِتلاَق
 55 55 . : 7 . يب 2 7 2 5 وو ا

 كلذ :لاقف كلذب فس وي ربخاف 4 ىسفن نع ىنندوار ّىهوو :هلوق يق 620 ّريقددصصلا

 د ىِدَتي ال َهّللأ َّنأَو لاح بيَعَلآب هلهأ يف ُهَنْخَأ ٌمَل نأ زيزعلا مَلْعَيِل ةءاربلا بلط يأ

 سنججا فَلا نإ للزلا نم يَ ربأ امو :لاقف ىلاعت هلل عضاوت مث ١ نييياحللآ

 00 100 1 "م" ىنعمت ام الإ ٍءَوُّسلب رمألا ةريثك رك

 :ىلاعت هللا وه برلا ::يئرشنعزلا لاقو :ءزيزعلا :ىبر نإ .اهقحل ةاعارمو ابدأت هتديس ركذي ملو :ةوسنلا لاب ام

 :لاق ثيح اهبناج ىعار فسوي نأ اخيلز تملع امل :خيشلا نبا لاق .قحلا رهظ :صحصح (نيلامكلا ريسفت)

 نأب تمزجو «ءاهبناج نم تأشن امنإ اهلك نتفلا نأ عم اهركذي ملو نهركذف ؛نهيديأ نعطق ىلا ةوسنلا لاب ام

 كلذلف ءنسحلا لعفلا اذه ىلع هئفاكت نأ تدارأف ءاهيلع رمألل ءافخإو اهبناحل اميظعت تناك امنإ اهايإ هتياعر

 .لكلا نم ءيرب فسوي نأو اهبناج نم ناك اهلك بنذلا نأب تفرتعا
 يأ ناكم فرظ وأ ءنيع بئاغ وه وأ «هنع بئاغ انأو هنخأ مل يأ لوعفملا وأ لعافلا نم لاح وهو :بيغلاب

 هيضمب الو هذفني ال يأ :نينئاخلا ديك يدهي ال ."دوعسلا يبأ'" نم «ةقلغملا باوبألاو راتسألا ءارو بيغلا ناكمت

 (نيلامحلا ريسفت) .ةغلابم ديكلا ىلع لعفلا عقوأف ؛.مهديكب نينئاخلا يدهي ال وأ هددسي الو

 ىرحجم ايراج كلذ ناك "بيغلاب هنحأ مل ينأ ملعيل" :كلذ لاق امل هتف هنإ :"ريبخلا" يف لاق :! يسفن ئربأ امو

 امو" :هلوقب هسفن ىلع كلذ كردتساف «(77 :مجنلا) 4«نكشفلا اوك الفل :ىلاعت لاقو « ينو

 (نيلامكلا ريسفت) .تاوهشلا ىلإ ةلئام عبطلا يق اهإف «سفنلا سنج يأ :سدجلا ."يسفن ئربأ

 تقو لك يف ءوسلاب ةرامأ امنأ ٍنيعي ءيبر ةمحر تقو الإ يأ نامزلا نعم يف 'محر ام" نوكي نأ زوجيو :نم ىنعمب
 ةأرما مالك وه :ليقو «ةءاسإلا فرصت يلا يه يبر ةمحر نكلو يأ عطقنم ءانثتسا وه وأ ,ةمصعلا تقو الإ
 ام :هلوقب اهسفن ةءارب ببسب نحسلا يف هثفعب نم كت فسوي رمأ يف اهنم ناك ام راذتعالا ديرت اهنأك ءزيزعلا

 (ليزنتلا كرادم) .خلإ نجسي نأ الإ اءوس كلهأب دارأ نم ءازج



 فسوي ةروس لش رشع ثلاغلا ءزجلا

 اصلاخت هلعجأ ىيفتل ُهصِلْخَعَسُأ -هب نوت كِلَمْلا َلاَقَو (ت 0 محر ٌروفَغ َقَنَنإ هامصعد

 اعدو نجسلا لهأ عّدوو ماقف ؛كلملا بجأ :لاقو لوسرلا هءاجف ءكيرش نود يب

 ُديكَم انْيَدَل موَيْلَاَكَنِإ هلَّلاَق هسَمّلَك اَمَلَف هيلع لخدو اناسح ًابايث سبلو لستغا مث ؛مه
 عرزاو ماعطلا عمجا :كلاق ؟لعفن نأ ىرت اذامف ءان رمأ ي ةنامأو ةناكم 3 2 كنيمأ

 اوراتميل قلخلا كيلإ يئأوف هليتس يل ماعطلا ريخداو بصح نينسلا هذه ف اريك اعرز

 جاي او هتادوالاع الل لاطلاق ضزألا نيآْرَح ْىلَع ىنلَعَجَ فس وي لاق ها وم :لاقف «كنم

 اهلوعفم نم نوكي نأ زوجيو ؛"ةرامأ" يف رتتسملا ريمضلا نم وأ سفنلا نم ءانثتسالاو ءكلذ نع يأ :همصعف
 (نيلامكلا ريسفت) .ءوسلاب هرمأت الف ير همحر يذلا الإ اهبحاص ءوسلاب ةرامأل :ريدقتلاو .,فوذحما

 لهأ دنع رابخألا عقت ةمث نمف ؛مهنع رابخألا رتتست الو مهيلع نيحلاصلا بولق فطعا مهللا :لاقو :مهل اعدو

 ءادعألا ةتامشو ءايحألا روبقو ىولبلا لزانم هذه :نجسلا باب ىلع بتكو. «سانلا ةماع-دنع عقت نأ لبق نجسلا

 .كولملا سابلو جاتلا هيلإ مهعم ثعبو ابكر م نيعبس ىلع ابجاح نيعبس نجسلا ىلإ كلملا لسرأ .ءاقدصألا ةبرحتو

 مث كتلع ليعامسإ ىمع ناسل :لاق ؟ناسللا اذه ام :كلملا لاقف ةيبرعلاب هيلع ملس لحد امل هنأ درو :هيلع لخدو

 فرعي ملو اناسل نيعبسب ملكتي كلملا ناكو «يئابآ ناسل اذه :لاقف ؟اضيأ ناسللا اذه ام :هل لاقف ةيناربعلاب هل اعد

 كاذ ذإ ناك هنأل ؛هنس رغص عم هرمأ نم كلملا بجعتف ويم دوري تااسلاا يااا سلا و

 هللا ةدابعل هاوعدف اذه ىلعو ءاهلبق ةرشع عبسو نجسلاو اخيل يلز عم هتماقإ ةدلَم اهتم ةريشع:كاذلث ةنس نينالك نب

 (يواصلا ةيشاحو .هتوبنل اسيسأتو ءاملعلا ةداط لطدلابا هيدا حبست وأ نيعبرألا لبق ةوبن ان نمسا ّق

 نمو :لاقف ءدلب ىلإ دلب نم هبلجي يأ ناسنإلا هراتمي ماعط - ميملا رسكب - يهو «ةريملا كنم اوذحأيل :اوراتميل
 .هليتس يف اهراخداو ةعسلا ماوعأ ف ريثكلا عرزلاو ماعطلا عمج نم هركذ يذلا اذمب لفكتي نم يأ ؟اذهي يل

 ظيفحلا نم دارملا يأ بترم رشنو فل بساحو بتاك :ليقو .ماعطلا كنم اوذخأيل :اوراتميل (نيلامكلا ريسفت)
 .كلملل وأ فسويل ريمضلا :هملك .بساح ميلعلا نمو «بتاك

 ام اذه لحم نأب بيحأ ؟رايخألاب قيلي ال وهو ةرامألاو مدقتلا بلط لوقلا كلذ يف نإ تلق نإ :هإ ينلعجا
 نئازخلا ىلع هتيلوتو لوقملا كلذ نيب ناكو «هللا نم يحوب كلذ اضيأو ءاهبلط بجي ذئنيحف الإو مهيلع نيعتي م

 فارطأ يف ةكلمملا لهأ نيب ب ةيلوتلا لبق رهتشيل ؛هيف ةبغر ديزم عم لعفلاب ةيلوتلا لبق ةنس كلملا هرخأ امنإو «ةنس

 (يواصلا ةيشاح) .كلملا دنع ةنامألاو ةناكملا وذ هنأو «ماعلاو صاخلل افورعم ريصيو رطقلا



 فسوي ةروس ؛؟ بس رشع ثلافلا ءزجلا

 .بساح بتاك ليقو ءاهرمأب ملعو ظفح وذ م2 ٌميِلَع ٌظيِفَح نإ رصم ضرأ
 اََبَعَي رصم ضرأ ضَرَأْلا ىنَفُسوُيِل اَنَكَم نحسلا نم صالخلاب هيلع انماعنإك َكِلَذَكَو

 2 هو قالا هجوت كلملا نأ ةصقلا فو ءسبحلاو قيضلا دعب 1 ايم لزني

 نم نئازخلا رمأب ملع وذ :ملعو (نيلامكلا ريسفت) .نيعبرأ ف اخسرف نيعبرأ تناك اهنأ يور :رصم ضرأ

 قلعتي نأ زوجي "اهنم"و ,”"فسوي" نم ةيلاح ةلمج هذه :اهنم أوبتي (نيلامكلا ريسفت) .اهفراصم يف اهفرص
 زوو "اوهياسل افرظ نوكي نأ زوق "كيح"و "كيس" نم لاح هنأ ىلع فوذح# قاعقتا زوو "اونقياحب

 هذختي نأ دارأ ناكم لكف «هناطلس تحت اهعيمج لوخدل يأ :ءاشي ثيح (نيلامجلا ريسفت) .هب الوعفم نوكي نأ

 هعضو يف قيضلا ىلع ربصلا دعب نيكمتلا هل لصح يأ :سبحلاو قيضلا دعب (نيلامكلا ريسفت) .هنم عنع مل الزنم

 (نيلامحللا ريسفت) .كلذ ريغو هسبحو هنم ءيرب وه اميف هماقاو ةيدوبعلا قرو بجلا يف

 تام يأ "دعب تام" :هلوقو متاخلا هتف- فسوي سبلأ يأ "ةمتحخ" :هلوقو .جاتلا التل فسوي سبلأ يعي :هجوت

 يفوت ام دعب اخيلز نأ يكح «زيزعلا ةأرما يأ "هتأرما هجوزف" :هلوقو (لمجلا ةيشاح) .خلإ هلزع دعب زيزعلا
 ةريثك رهاوج اهل تناكف «ةريثك نينس رصم تابارخ نم ةبارخ يف تنكسو «ءيش لك نع تعطقنا ريفطق

 قبي ملو تدفن يح هل ةبحم اهنم تلذب همسا وأ التل“ فسوي ربخ دحاو نم تعمس اذإف ءاهجوز نامز ف تعمج

 بصقلا نم اتيب اهسفنل تذختا ةبارخلا كلت يف ةولخلا دئادش ةساقمم. اطاح دتشاو دهجللا اهريغ امل مث ءءيش اهل

 هليهص عمسي سرف هلو «نايحألا ضعب يف بكري فسوي ناكو ,تتف- فسوي رم يه يلا قيرطلا ةعراق ىلع

 امي رم اذإف ؛قيرطلا ةعراق ىلع اخخيلز فقتف «ءبكر دق هنأ سانلا ملعيف بوكرلا تقو الإ لهصي الو نيليم ىلع
 هدبعت تناك يذلا اهمنص ىلع اموي تلبقأف ءتاوصألا طالتخا ةرثكل عمسي الف اقوص ىلعأب هيدانت التق» فسوي

 مويلا انأف ءياوق يف يفعضو يرقفو يئامعو يربك محرت امأ كل دجسي نملو «كل ابت :هل تلاقو «هقرافت الو
 :فلتذ دعب انموي .نقسوي .بكرق «ياسمو احابص.ىلاعت هللا ركذتا تراصو ءاقق. شسوي برب ثقمآف كلي ةرفاك

 تجرخف ليهصلا اخيلز تعمسف «هماشتحا ةيؤرو هلامج ةعلاطمل اوعمتجاف بكر هنأ سانلا ملع هسرف لهصأ املف

 ديبعلا لعجو ةيصعملاب اديبع كولملا لعج نم ناحبس :اّقوص ىلعأب تدان فسوي امي رم املف ءبصقلا تيب نم
 ضقا :همالغل لاقو ءاهآرف تفتلاف التف فسوي عماسم يف اهمالك تقلأف «حيرلا ىلاعت هللا رمأف ؛ةعاطلاب اكولم

 ىلإ فسوي عجر املف ,التلل فسوي راد ىلإ اهلمحف ءفسوي الإ اهيضقي ال يحاح نإ :تلاق ءاهتحاح ةأرملا هذهل

 ؟ةفرعم كب يل امو تنأ نم :لاقو ؛مالسلا اهيلع درو هيلع تملسف «هيدي نيب اهرضحأف ءا ينتئا :لاق هرصق

 ةيؤرب إ- فسوي ىكبو تومي ال يح وهو تيميو ييحي يذلا هللا الإ هلإ ال :فسوي لاقف ءاخيلز انأ :تلاق
 - هللا لأست نأ :ةيناثلاو ىلوألا ,جئاوح ثالث يل :تلاقف معن :لاق «لعفت وأ :تلاق ؟كتجاح ام :لاقو اهناح



 فسوي ةروس ١ *؟ 5 رشع ثلاثلا ءرجا

 ءارذع اهدجوف اخيلز هتأرما هجّوزف دعب تامو «هلزعو زيزعلا ناكم هالوو همّتحو
 لص

 ٍ هلو تيعش»
 بس

 هب" رف ه

 اوناكَو أوقما# ينل ايلدلا رحآ نمنح ةرجآلا جازم
 ودم ه2 و ل

 » نييسحملا رجأ عيضن
 نصا را زها هللا تار 1 : 56 1 - 1 ا 1[ دك

 فسوي ةوخإ َءاَجَو .ماشلاو ناعنك ضرا باصاو طحقلا قسمت تلخدو 2: نوقَكي

 ِهيَلَع اوُلَخَدَف هنمثيب ماعطلا ىطعي رصم زيزع نأ مهغلب امل اوراتميل ؛نيماينب الإ
 0 ل يا ل اي يس حلا (29 َنوُركنُمم هَل َحهَو هتوخإ مهفأ ٌمِهفَرَعَف 96-5 عييا# ب ل د 0 ل

 اذا

 هللا درف فسوي اعدف «يمسج لحنو يرصب بهذ ىح كيلع تيكب ينإف «يلامحو يبابشو يرصب يلع دري نأ -
 ةتلع ليئربج هاتأف ءههسأر قرطأو فسوي تكسف «نيجوزت نأ ةثلاثلا ةجاحلاو .اهنسحو اميايشو اهرصب اهيلع

 بحأو ءامي جوزف ءامي جوزتف تبلط امت اهيلع لخبت ال :كل لوقيو مالسلا كئرقي كبر !فسوي اي :هل لاقو

 تدق نإقأ :تلاقف ءربذ نم اهضيمق دقو ااهعبتق ةنم تارففا اموي .قسوي اهذوارو اديدش. اح اخيلز :ضسوي

 (نايبلا حور) .اصخلم «كاذب اذهف «نآلا يصيمق تدق دقف لبق نم كصيمق

 ةأرما يأ هتأرما :هلوق .فس وي كلملا جوز :هجورف (نيلامكلا ريسفت) .ايلاو هلعج يأ ةيلوتلا نم ماللا ديدشتب :ةالو

 سانلا باقر يأ :باقرلا (نيلامكلا ريسفت) .تبلط امث اريح اذه سيلأ :تلاق اهيلع لخد املف ءاخيلز ىهو زيزعلا

 ناعنك ضرأ طحقلا باصأو ؛ةبصخملا ماوعألا يضم دعب طحقلا ونس تلخدو ؛ريثكو كلملا هدي ىلع ملسأ يح

 (نيلامكلا ريسفت) .رصم. باصأ ام وحن ماشو

 ببسب يأ «فوذحم ىلع بترم "فسوي ةوحإ ءاجو" :هلوق نأ ىلإ ةراشإ كلذ ردق :طحقلا ونس تلخدو

 رصمم. نأ بوقعي غلبف ؛ماعطلل سانلا تحاتحاو بدجلاو طحقلا ونس تتأو بصنخلا ونس تغرف امل هنأ مهئيحب

 (يواصلا ةيشاح).هنم اوعاتبيل ؛مهثعبف «نيجاتحملل ماعطلا عيبي اكلم

 عفرلا لحم يف تعقو ةملكلا نأل ؛طحقلا ونس رهاظلاو ةملكلا نون دعب نونو ءايب خسنلا ضعب فو :طحقلا ونس

 .يشاوحلا ضعب يف اذك «نونلا ىلع برعت نأ الإ

 لهأ اوناكو ءماشلا روغث يهو نيطسلف ضرأ نم تابرعلاب مهنكسم ناكو «ةرشع اوناك :فسوي ةوخإ ءاجو

 لدعلل ادصق ريعب لمح نع دحاولا ديزي ال كلملا نأ مهغلب هنأ اعيمج ةرشعلا باهذ ةمكحو «هايشو لبإو ةيداب

 .ماعطلا يهو ةريملا اورتشيل :اوراتميل (يواصلا ةيشاح) .ةرشع لامحألا نوكت نأ كلذب مهضرغف «سانلا نيب
 (نيلامكلا ريسفت) .دلب ىلإ دلب نم ناسنإلا هراتعي



 فسوي ةروس ١ رشع ثلاثلا ءزجلا

 :مهيلع ركنملاك لاقف (ةيناربعلاب هوملكف ,هكاله مهنظو هب مهدهع دعبل هنوفرعي ال

 نمف :لاق هللا ذاع :اولاق ؛نويع مكلعل :لاقف ,ةريملل :اولاقف ؟يدالب مكمدقأ ام

 ؟مكريغ دالوأ هلو :لاق .هللا يبن الكل بوقعي انوبأو ناعنك دالب نم : اولاق ؟متنأ نيأ

 يقبو هيلإ انك ناك و ةيربلا يف كله انرغصأ بهذف رشع ئيتا انك معن : اولاق

 مهزاهجي ٍمُهَرَهَج امَلَو .مهماركإو مههلازنإب رمأف ؛هنع هب ةيل ؛هسبتحاف هقيقش

 متلق اميف مكقدص ملعأل نيماينب يأ كيني مكل عب نوقآ لا مهليك مهل ىفو

 -هب ىنوتأت مل نِإف (2) َنيلزعُملا رْيَح أَنأَو سخب ريغ نم همنأ لكلا ىفوأ بأ تورت 1

 ع م4 ها 08 مك 2228 74 4 يس هر ووس ات فش هه ١ ٍنوُبرقَت الو ةريم يأ ىدددج محل ليك الذ

 نيعبرأ ةدم هيلع مهطوخد نيبو بجللا يف هوقلأ نأ نيب ناك ضي سابع نبا لاق خلإ مهدهع دعبل :خلإ هنوفرعي ال

 :ليقو «كلملا هسأر ىلع ناكو كلملا ريرس ىلع ناك هنأل ؛هوفرعي مل امنإ :ءاطع لاقو ؛هوركنأ كلذلف ةنس

 تعمتجا دقو فيكف ةفرعملا لوصح نم عنام بابسألا هذه نم دحاو لكو ءرصم كولم يز سبل دق ناك هنأل
 (لمجلا ةيشاح) .اهذخأل يأ ةريملل انمدق :ةريملل (نيلامحلا ريسفت) .هيف

 يأ هسبتحاف «نيماينب همأو هيبأل هوخأ :هقيقش يقبو (نيلامجلا ريسفت) .يدالب اورظنتل متتج سيساوج :نويع

 (نيلامكلا ريسفت) .مهماركإو ةوخإلا لازنإب فسوي يأ رمأف «كلاحلا نع يأ هنع هب ىلستيل ؛هدنع هوبأ هكسمأ

 انإ ؛كلملا اهيأ :اولاق ؟قح .نولوقت يذلا نأ ملعي نمف :ممل لاق ةروكذملا ةرواحملا تمت املف :خلإ هنع هب ىلستيل

 ؛مكنم كلذب يفتكا انأف ءنيقداص متنك نإ مكيبأ نم يذلا مكيحأب ىوتأف :لاق ءادحأ اهيف فرعن ال ةبرغ دالبب

 باصأف مهنيب اميف اوعرتقاف ءهب وتوت ىح ةنيهر يدنع مكضعب اوكرتاف :لاق «هقارفب نزحي انابأ انإ :اولاق

 (نزاخلا ريسفت) .هدنع هوفلخف «بجلا ةعقاو يف فسوي يف ايأر مهنسحأ ناكو نوعمش ةعرقلا
 يف «ةفاسملا عطق يف هيلإ جاتحي امو ةبهأ :رفسلا زاهجو «هزاهج هل تأيه رفاسملا تزهج : "حابصملا" ٍف :خلإ مهزهج

 مهتفايض نسحأو لوزنلا يف مهمركأو ماعطلا نم اريعب مهنم دحاو لكل لمح :ف# سابع نبا لاق ."نزاخلا"

 ةدايز 'مكيحخأب" لقي ملو 'مكل خأب" :هلوق :مكل خأب يبوتئا (نيلامحلا ريسفت) .مهرفس يف هيلإ نوجاتحي ام مهاطعأو
 نود ةفرعم عون هب كدنع نأ يضتقي لوألا نإف ؛كل امالغو كمالغ تيا :كلوق نيب قرفلل كلذو ؛مهيلع ماهيإلا يف

 (نيلامكلا ريسفت) .ماعطلا يأ ةريملا وهو ليكملا ليكلاب دارملا نأ ديري :ةريم يأ (يواصلا ةيشاح) .يناثلا



 فسوي ةروس ١ رشع ثلاثلا ءزجلا

 دهتجنس ُهاَبأ ُهْنَع ُدورْبَس أولا ( حج 8 اومرحت يأ "ليك الف" لحم ىلع فطع وأ ين

 ايلكحا هناملغ "هتيتفل" :ةءارق يفو هبيّيتفل َلاَقَو .كالذ مف د نولعنفل َنِإَو هنم هبلط يف
 - قي نيت

 اَذإ بوُفرْعَي ْمُهَلَعَ مهتيعوأ ٌحِطاَحِر ىف مهارد تناكو ةريملا نم 4 اوتأ يتلا َمهَتَحِضِب

 نولحتسي ال مهنأل ؛انيلإ 29 َتروُعِجَرَي ْمُهْلعَ مهتيعوأ اوعرفو َمِهلَهَأ َ -

 ”اسّرأف هيلإ اناحأ لسرت مل نإ ٌليَكْلأ امم َعِنُم اناَبَأتي أولاَق دهيبأ نإ أَوْعَجَر اًملف .اهكاسمإ

 58 هَِلَع كَم اَع ام لَه لاق (3 2 َنوطِفَحَل هَل انإَو ءايلاو نونلاب َلَتُكحَت اًناَحأ آنَعَم

 ؛كلذك موزخب ءازجلا مكح يف لخاد وهف "ليك الف" لحم ىلع فطع يفن وأ «يدلب اولخدت الو نوبرقت ال يأ :يف

 ةئزب رماع نباو عفانو ريثك نباو ورمع يبأل اذك :هتيتفل (نيلامكلا ريسفت) .اوبرقت الو اومرحت هب ٍنوتأت مل نإف :ئيعملاو
 .ةرثكلل نالعفلاو ةلقلل ةلعفلا ,ناوخإو ةوخإك ىف عمج يهو ناملغلا ةنزب هنايتقل :نييفوكلل ةءارق فو «ةلقلا
 مهعاتم اوحتف اذإ مهنأ لحأل :ليقف ,مهتعاضب 33غ فسوي در هلجأ نم يذلا ببسلا يف اوفلتحا :خلإ مهتعاضب اولعجا

 هنإ :ليقو ءاعيرس عوجرلا ىلع كلذ مهنيعيف ؛هئاخسو فسوي مرك نم كلذ نأ اوملع مهيلإ تدر مهتعاضب اودجو
 ءامول نمثلا ذأ يف ىأر هنإ :ليقو «:ةدشو طحق نامز ناك نامزلا نأل ؛لاملا نم رخخآ ءيش هيبأ دنع نوكي ال نأ فاخ

 ملع هنأل ؟؛كلذ لعف امنإ :ليقو «بيع الو ةنم هيف مهقحلي ال هجو ىلع مهيلإ نسحي نأ دارأ :ليقو .هيلإ مهتجاح ةدشل

 (لمجلا ةيشاح) .ءايبنأ دالوأو ءايبنأ مهفأل ؛مهلاحر يف اهودجو اذإ هيلإ ةعاضبلا در ىلع مهلمحت مهتنامأو مهتنايد نأ
 مل مههأ كش الو «ىفخت نأ مهاردلا نأش نأل ؛لوألا برقألاو ءاذولجو الاعن تناك :ليقو :مهارد تناكو

 هيف عضي هناملغ نم دحاو لحر لكب لكو دقف :مهشاحر يف (يواصلا ةيشاح) .مهتيعوأ غيرفت دنع الإ امي اوملعي
 .هريغو ماعطلا اهيف لمحي ىلا :مهتيعوأ (يواصلا ةيشاح) .لحرلا اذه يف يذلا ماعطلا نمث

 ىلع مهلمحت مهتنايدف ءاهكاسمإ نولحتسي ال مهفأل ؛انيلإ نوعجري مهلعل ةيلاخو ةغراف اهولعج :مهتيعوأ اوغرفو
 ءاشن اهاةيبسب :لككت (نيلامكلا ريسفت) .ايدعتم عجرلا نم "نوعجري" نوكي نأب ءافودري مهلعل هانعم :ليقو ,عوجرلا

 ةزمحل ةيتحتلا ءايلاو رثكألل :نونلاب (نايبلا حور) .اليك هنم تذخأ يأ هيلع تلتكا :لاقي ؛لايتكالا نم ماعطلا نم

 نأ ىلإ ريشي :مكنمآ اه له (نيلامكلا ريسفت) .انلايتكا ىلإ هلايتكا مضنيف هسفنل انوحعأ لتكي يأ ءىئاسكلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .نيعمب نامتيالاو نمألاو ؛ع راضم لعف "نمآ"و «يفنلا نيعمب ماهفتسالا
 فو .نييزا لم ىوروارم, بارا مدوب فرك نما .لكانج رص ىو رب ارش ممل نبا بوقت تنك :ةيسرافلاب نعم ا :خلإ مكنمآ له

 مالكلا اذن لثم مترك مكنأو ءمتلعف ام سوي ةيعحاب:متاعف دقو نيمايني يدلو ىلع مكنمآ فيك نعي :"لمدللا'
 . نوظفاحل هل انإو" :متلقو هظفح يل متنمضو «ءفسوي يق هنيعب



 فسوي ةروس ١ "17 رشع ثلاثلا ءزجلا
 را لص

 1 3 21000 هلا 1 ا 06 72 1 ١ 9 2 و 2# تحرم 8

 , 2 تو 5 02--- : 5 5 1 ع دع هن تع مدع ف

 نأ وجرأف (2) َنيِمِحَّرلا ْمَحْرَأَّوهَو اسراف هرد هلل :مهوقك زييمت "اظفاح" :ةءارق يفو

 تف ام اهابأني ارق عقر كفر رست ايذعو دوم ارفق كلو ,هكدف نمي
 ئرقو ؟اذه نم مظعأ كلملا ماركإ نم بلطن ءيش ّيأ يأ ,ةيماهفتسا "ام"

 اذهلإ فقر قشر بش مهل هياركإ كل ارت اوناكو «بوقعيل اباطح ةيناقوفلاب

 َكلل'َذ انيحأل رعب ليك كادت اَناَحَأ ٌظَفَحَمَو ماعطلا يهو محل ةريملاب يأن اَنَلْهَأ ٌريِمَتَو

 اقْيْوَم ٍنوَتْؤَن مح مُكَحَم ُةَلِسْرَأ نَل َلاَق .هئاخسل ؛كلملا ىلع ٌلهس ريس ليك

 الف اوبلغت وأ اوتومت يأ مكب ًاطاحمس نأ لإ دهب كَم اوفلحت نأب هلأ رم ادهع

 112110100101000 11111 كلذ ىلإ هوباجأف «هب نايتإلا اوقيطت

0 

 ىلع مكل ينامتياك انامتيا الإ يأ «هنم لاحلا ىلع وأ فوذحم ردصم تعن ىلع بوصنم :خلإ مكتنمأ امك الإ
 يفو «نييفوكلا ريغ ةءارق وه :اظفح (نيلامجلا ريسفت) .كلذ ىلع مهل هنامتئاب اذه ىلع مهل هنامتئا هبش ءهيخأ

 نوكي دق زيبمتلا نأ ىلع هب دهشتسا ,"اسراف:هرد هلل" :مهطوقك ازيبمت نيتءارقلا ىلع توصنم وهو "اظفاح" :مقعارق

 كلذ ىلع "اري" نأب درو «لاح ةريخألا ةءارقلا ىلع :ليقو ؛مكسفنأ نم اظفاح وأ اظفح ريح هنأ :ىعملاو ءاقتشم

 (نيلامكلا ريسفت) .نايب الب ىقبي
 ءاناوثم نسحأ ام دعب انعاتم انيلع در ثيح اذه نم مظعأ كلملا ماركإ نم بلطن ءيش يأ يأ :ةيماهفتسا "ام"

 ليلدلا نم وأ ءاذه ءارو بلطت ءيش يأ يأ .8ت3ع بوقعيل اباطخ ةيناقوفلا ءاتلاب "يغبت امو" :ذاشلا يف ئرقو

 حور" يف .رتمن كي داب مرآ هدايزو :ريعب ليك دادزنو (نيلامكلا ريسفت) .مهل هماركإ اوركذ اوناكو ءانقدص ىلع

 .ريعب لمح لحجر لك مساب يطعي هنأل ؛انيخأ لجأ نم انل لاكي ريعب لمح يأ "ريعب ليك" :هلوق ىلع "نايبلا

 لعج امنإو ,"نؤتؤت"ب قلعتم :يننتأتل (نيلامكلا ريسفت) .لوعفملا مسا ىيعمب يميم ردصم "قثوم"ف :ادهع
 (نيلامكلا ريسفت) ..هل:نذإ وهف كلذ ى هللا نذأ دقو ةذوهغلا هي دكاوي امع كلخلا فأل ةةئم اقثوم. للاب قلحلا

 "هب ينتأتل" :هلوق نأ ىلع للعلا معأ نمو لاوحألا معأ نم غرفم ءانثتسا وهو ءهب نايتإلا اوقيطت الف :اوبلغت وأ اوتومت يأ
 (نيلامكلا ريسفت) .مكب ةطاحإلل الإ رمأل وأ ةطاحإلا تقو الإ تقو يف هب نايتإلا نع نوعنمت ال يأ «يفنلا ليوأت ف



 فسوي ةروس ١ ؟/ب رشع ثلاثلا ءزجلا

 ةلسوأر ءديهش 2 2” متنأو نحن لوقت اَم َْلَع :51 لاق كلذب َمُهَفتَم ونا آملف
 هائل قرف باوتأ نب م يايا ربح اخذت 1 نيتإ لاقي ا ف اق

 ِهيَلَعَو تقثو هب مل ةهدحو هب لإ دل ام نإ ةعفش كلذ امعإو :مكيلع

  هدالوأ ىلع

 نيقرفتم يأ مهوُبَأ ٌحهرَمَأ ُتِيَح نِم ْاوُلَخَد امَلَو :ىلاعت لاق حج َنوُلَكََتْمْلا ٍلكَوَعَيلف
 مو

 5 كلنا ١ ا 2 3 راح /

 0 ف ةج اح نكل لإ ِءىئَس هدئاز نم هئاضف يأ هللا نم روهنع ىنُْي 3 ا 0

 هايإ انميلعتل ُهَنمَلَع امل ِملِع وُدَل مُهَنِإَو ةقفش نيعلا عفد ةدارإ يهو اًهبَصَق بوُقَحَي
 يمدح 2 / يب ع رتاج اخ دا

 + ةااعلاو هنا  ةكاإ .هئايل وأل هللا ماهإ 2 د . .زروملعي ال رافكلا مهو سانلا ٌرركا نكيلَو
 هئايفصأل :ةخسن فو

 (يواصلا ةيشاح) .نيميلاب دكؤملا دهعلا قثوملاو هب كنيتأنل دمحم بر هللاب :مهوقب يأ :مهقثوم

 ةعبرأ كاذ ذإ رصم باوبأ تناكو يأ :ةقرفتم باوبأ .لوقن امل ظفاح هللاو :بوقعي لاق يأ :خلإ هللا لاق

 رصم لهأ نيب مهراهتشاو مهتوقو مهلامجو مهلامكل ؛نيعلا مهيلع فاح امنإ :نيعلا مكبيصت الثل (يواصلا ةيشاح)

 يداع ببس - ةنسلا لهأ لاق امك - اهإف «نيعلا ةباصإ نم اوملسيل قرفتلاب مهرمأف ءمهمارتحاو مهل كلملا ماركإب

 نويعملاب لصتت ةيم ةوق هنيع نم ثعبني نئاعلا نإ :ةفسالفلا تلاقو .امي ال اهدنع ررضلا دجوي ءفيسلاو مسلاك ررضلل

 اتروس نيعلا نم ىقرلا يف عفان مظعأو ءرفك هداقتعاو لطاب مالك وهو ءاهسفنب اريثأت نيعلل اوتبثأف ءدسفي وأ كلهيف
 (نيلامكلا ريسفت) .ردقلا عنمي ال رذحلا نإف ؛مكيلع ىلاعت هللا ءاضق ءوس نم يأ :ءيش (يواصلا ةيشاحإ .نيتذوعملا

 هيفو ؛«'مهنع نيغي ناك ام" :هلوق نم ةيفنملا ةلمحلا هنأ :امهدحأ :ناهجو هذه "امل' باوج يف :خلإ ثيح نم

 ام نكل هاوس لمعلل حلصي ال ذإ امباوج اهيف لمعي افرظ تناك ول ذإ ؛افرظ ال افرح "امل" نوك يعدي نمل ةجح

 باوج وه :ءاقبلا وبأ لاق ؛"هاحأ هيلإ ىوآ" :هلوق وه باوجلا نأ :ياثلاو ءاهلبق اميف لمعت ال ةيفانلا "ام" دعب

 بقعب ّتِلَع فسوي ىلع مهوخد نأ كلذ نسحو ؛ىتبحأ كتملك املو ئتئح امل :كلوقك ةيناثلاو ىلوألا "الل"

 (لمجلا ةيشاح) .حضاو وه ةيناثلاو ىلوألل باوج "ىوآ" نأ عي «باوبألا نم مهلوخد
 نيماينب مهيخأ ذخنأو «مهيلإ ةقرسلا ةبسن نم ردقملا ءوسلا مهنع عفدي مهرمأ ثيح نم مهوخد ناك ام يأ :ناك اه

 اذلو عطقنم ءانثتسا :ةجاح الإ (نيلامكلا ريسفت) .تلع بوقعي ىلع ةبيصملا فعاضتو :هلحر ف عاوصلا نادحوب

 عفد يهو اهاضق بوقعي سفن يف ةجاح نكل ائيش هللا ردق نم مهنع اعفاد مهقرفت نكي مل :نيعملاو ؛"نكل"ب هرسف
 (يواصلا ةيشاح) .هللا ةدارإب اهعفد لوحدلا يف قرفتلا نإف ؛نيعمتجم مهوخد دنع مهبيصت تناك لا مهنع نيعلا



 فسوي ةروس ١8 رشع ثلاثلا ءزجلا

 امب نرمغ ةيثثت بت الق كوخأ أتأ : رإ لاق ةعاوتل بضروا# تنحوو لع اولك كلو

 لزتملا يف وأ ماعطلا ىلع قادت
 ةثأ ىلع هعم 56 (مهربخ ال نا هرمأو ا دسحلاا نم 2 ع ا أوناحك“

 نم عاص يه َةَياَقَسلَأ َلَعَج َمِهِزاَهَجِي مهَرْهَج اًملف ..هدنع هيقبي نأ ىلع لاتحيس

 مهاصفنا دعب دانم ىدان ْنّدَؤُم َنْذأ أ نيماينب ةيكبأ لحَر ىف رهاوجلاب عصرم بهذ

 اًداَممهيلَع اوُلَبقَأ دقو أولاق مج 2: َنوُقِرَسَل مكن ةلفاقلا ةيلا اهثيأ شسوي سلخ قع
 يسيل 9

 غكظ2ظ0111111111 111727110 ِكلملا عاص َعاَوُص ُدِقفَت أولا ٠ تروُدقفت يذلا ام

 (يواصلا ةيشاح) .ةنيدملا لوحد هب دارملا كإف «قباسلا لوحدلا ريغ لوحدلا اذهو في :فسوي ىلع

 لاتحيس هنأ ىلع هعم أطاوتو هب هربخأ ام. مهربخي ال نأ هرمأو انيلإ نسحأ دق هللا نإف ىضم اميف :انل دسحلا نم

 دادزا كتسبتحا اذإف يدلاو مامتغا تملع دق :فسوي لاق «كقرافأ ال انأف :لاق هنأ يور .هدنع هيقبي نأ ىلع

 ف عاصلا سدأ ينإف لاق «كل ادب ام لعفاف يلابأ ال :لاق ءلمحت ال ام ىلإ كبسنأ نأ الإ كلذ ىلإ ليبس الو .همغ

 (نيلامكلا ريسفت) .تقرس كنأب كيلع يدانأ مث كلحر
 بولطملا نإف «ىلوألا ةرملا فالخب مهدالبل مهباهذو مهريس ةعرس بلط ىلإ ةراشإ ءافلاب انه ربع :مهزهج املف

 اعاص تلعج مث «كلملا هب ىقسي :ليق :بهذ نم عاص يه (يواصلا ةيشاح) .مهاح فرعتيل مهتماقإ لوط

 ديرأو تقلطأ :لاقيو ءريمحو لبإ نم هيلع لمحي ام لك لصألا ف يه :ريعلا اهتيأ .ماعطلا ةزعل هب لاكي

 (يواصلا ةيشاح) .ةرواحبلا هتقالع ءزاحب وهف اهباحصأ
 نأشب قيلي الف هرمأب ناك نإف ءهرمأب ناك ام وأ فسوي رمأب ءادنلا كلذ ناك له :ليق نإف :نوقراسل مكنإ

 اذه اورهظأ ام ممنأ الإ هيبأ نم فسوي نوقراسل مكنأ دارملا نأ :لوألا :هوجوب بيحأ ؟اماوقأ مهتي نأ يبنلا

 اذه ىلعو «ماهفتسالا ليبس ىلع ءادنلا كلذ ركذ نذؤملا كلذ نأ :ياثلا ءكلذك الإ نوكت ال ضيراعملاو ؛مالكلا

 رهاظ ىلإ برقألاو ءفسوي رمأب ءادنلا كلذب اودان مهنأ نآرقلا يف سيل :ثلاثلا ءابذك نوكي نأ جرخي ريدقتلا

 ."ريبكلا" نم اصخلم ءمهسفنأ نم كلذ اولعف مهنأ لاحلا

 ؛مهيلع اولبقأ فسوي ةوخإ يأ مهنأ لاحلاو يأ [(نيلامكلا ريسفت) .لاح هنأ ىلع "دق" ريدقتب ريشي] :اولبقأ دقو

 (لمجلا ةيشاح) .ركذ ام اوبطاحو مهيلإ اوتفتلا يأ ؛هباحصأو نذؤملا كلملا ةعامج ىلع يأ

 امهاتعم ناتغل عاوصلاو عاصلاف يأ :كلملا عاوص (نيلامكلا ريسفت) .ةلوصوم "اذ"و ةيماهفتسا "ام" يأ :اذام

 نيب قرف ال :نورخآلا لاقو :"ريبكلا" يف لاقو ."لمحلا" نم ؛ةياقسلا وه هنأ مدقت دقو ليكلا ةلآ وهو ءدحاو

 .كلملا عاص دقفن اولاق :ةريره يبأ ةءارق هيلع ليلدلاو ءعاوصلاو عاصلا



 ل... 1 259991995599700: كيلا ل
 ميلا أوُلاَق .ليفك /2) ٌميِعَر لمحلاب وب أََأَو ماعطلا نم ٍريِعَب ُلْمِح هب َءآَج نَمِلَو
 انقرس ام مو َنيِقرَّس انك اَمَو ضزألا ىف َدِسْفْتِل اًنْقِج ام مُتَمِلَع َدَقَل بجعتلا نعم هيف

 ِن 2 بدق رابغ قراسلا يأ َدُهْوََيَج اَمَف هباحضأو نذؤملا يأ أوُلاَق .طق

 ءِهإَحَر ىف َدِجَو نم هربخن أدتبم 0 أولاَق ؟مكيف دحوو نيقراس انك اه :مكلوق
 © وقاو 5 3 رف ع 2 ع كَ 1

 ةنس تناكو ريغ ال قورسملا ي يأ رؤتَرج قراسلا يأ َوهف :هلوقب دكأ مث ,قرتسي
 قراسلا لجأ يأ

 ففنس وي ىلإ اوفرصف ةق ةقرسلاب 3 (اهجفأ ١ توي ىرخت ءازجلا َكل'َذَك بوقعي لآ

 يأ اَهَجَدقَس ا مث مهتي الكل هيأ ِءاَعو لبق اهشتفف ٌرِهِتيِعَوَأب اَدَبَ .مهتيعوأ شيتفتل

 10 د 31413 1 تسول ام ديكلا كانت :ىلاغت لاق هيأ ءاَعو نب ةياقسلا

 نذؤملا وه ميعز :دهاحجم لاق :ميعز هب انأو /نيلاسكلا ريسنفنا .حوبذملا عمم حبذلاك لومحملا ئيعمر لمحلا :لم“

 نم رهظ امل كلذ لاق امنإ :هللات اولاق .كلذ ف ئمهتي كلملا نأل ؛كلملا ىلإ هيدؤأ يأ «يزارلا هركذ نذأ يذلا

 هاوفأ اودس مهكأ مهرمأ نم غلب يح «تاريخلاو تاعاطلا ىلع نيبظاوم اوناك ثيح مهقدص ىلع لدي ام مهاوحأ

 (يواصلا ةيشاح) .سانلا لاومأ نم ائيش لكأت الثل ؛مهباود

 ةعاضبلا اودر مهنأل :ليقو ءمهلاوحأ نم اوأر امم ملعي كلذ نأب :بيحأ ؟كلذ اوملع نيأ نم ليق نإف :متملع دقل

 اذإ اوناكو :ليقو ءاضيأ يزارلا مامإ هجولا اذه ركذو ءاهانددر ام نيقراس انك ولف :اولاق ء.مهاحر يف تلعج ىلا

 .ريسي رييغتب "بيطنخلا" نم «سانلا ثورح نم ائيش لوانت اليك مهياود هاوفأ اومك رصم اولخد
 "هءازج وهف" :هلوقب دكأ مث ءءازج نوكي ال ثاذلا نإف ؛هنم قورسملل اقيقر هلحر يف دجو نم لعجي يأ :قرتسي

 (نيلامكلا ريسفت) .فاضملا ريدقتب "هلحر يف دجو نم" هربخو أدتبم "ءازج" :هلوقف ءامازلإو ةمكحلل اريرقت

 لبق" :هلوق هيلع لدي امب فسوي أدب يأ مهتيعوأب أدبف ءفسوي ىلإ ةوخإلا فرص يأ لوهجملا ةنزب :اوفرصف
 (نيلامكلا ريسفت) .نذؤملا :ليقو «"هيحنأ ءاعو

 نولوقيو هنومولي نيماينب ىلع اولبقأو ءايحلا نم مهسوؤر ةوخإلا سكن هنم اهجرخأ املف يأ :خلإ اهجرختسا مث
 مكنم مه لاز ام ليحار ونب لب :نيماينب لاقف .ءالب مكنم انل لاز ام «ليحار يب اي انهجو تدوسو انتحضف :هل

 يف ةعاضبلا عضو يذلا وه يلحر يف عاصلا هذه عضو يذلا نإ «ةيربلا يف هومتكلهأف يحأب متبهذ «ءالب

 (يواصلا ةيشاح) .هتوحإ نم فسوي ءاتفتسا يهو ةليحلا :ديكلا (يواصلا ةيشاح) .مكلاحر



 فسوي ةروس 1 سا رشع ثلاثلا ءرجلا

 ِكلَملا نيد ىف ةقرسلا نع اقيقر هاَحأ دْخاَيِل فسوي َناك ام هيحخأ ذخأ يف لايتحالا ةانملعل 217 . 007 1 07-250 ا ل 3

 نأّلِإ قاقرتسالا ال قورسملا ىلثم ميرغتو برضلا هدنع هءازج نأل ؛رصم كلم مكح

 قرع لوب هماهلإب ىلاعت هللا ةئيشم.الإ هن وتعب 0 ا ل

 قرش نإ أَوْلاَف .ىلاعت هلا 0 يهتني ىتح هنم م ملعأ ءايبإلا نيقولخملا نم ملِع ىزذ
 1 . 1 يني ع هب ءءء 1 ع لو 3 2 ويف مك <

 ةسكفا يف نم امنص هما يبأل قرس ناكو ءفسوي يأ لّبق نِم ههل خا قَرَس دقف

 ١ 3 ا 2 رق رق | نخ يع رع
 اوم ف ةملكلل ريمضلاو َرُْهَل اهرهظي اَهَِبُيمَلَو دِسْفَت ىفُفْسوُي اَهّرَسََ هدبعي الغل

 فيك :لاقي الف ذئنيحو «ىلاعت هللا نم يحوب وهف ةعقاولا كلت ف فسوي نم عقو امف :خلإ لايتحالا هانملع

 هلصوت ال ةقيرطلا هذهو :برضلا ةدنع (يواصلا ةيشاح) ؟نوئيرب مهفأ عم امي مهمكاو ةقرسلاب هتوحإ ىلع ىدان

 (لمجلا ةيشاح) .هتوحإ ةعيرشو ةقيرطب الإ لصوت امف هيحأ ذأ ىلإ

 "ميلع"و مدقم ربخ :خلإ قوفو .ءاتلا نيونت ريغب :ةفاضإلاب .قراسلا قاقرتسا بوقعي ةعيرش ْف ناك :هيبأ مكحب
 مهيلع هلضف لب ؛ملعلا يف مهقوف فسوي لعج هللا نأ الإ ءاملع اوناك نإو فسوي ةوخإ نأ :نيعملاو ءرخؤم أدتبم
 (يواصلا ةيشاح) .كلذ ريغو كلملاو ةلاسرلا :اهنم ةميظع ايازمت

 ناكل ملع اذ ناك ول ذإ ؛هتاذ نيع ىلاعت هملع نأ معز نمل ةيآلاب جاجتحا الف مهيف مالكلا نأ ةنيرقب :نيقولخملا نم

 (لمجلا ةيشاح) .نيقولخملاب دييقتلا دعب هيلإ جاتحي ال :هللا ىلإ يهتني ىتح (نيلامكلا ريسفت) .هنم ملعأ وه نم هقوف

 ةئربت اولاقف ,مهسوؤر اوسكنو ةوخإالا حضتفا نيماينب لحر نم عاصلا جرخأ امل هنأ ةلاقملا هذه ببس :قرسي نإ

 .هلحر نم عاصلا جارخإ درجمع. هتقرس ققحت مهدنع سيل هنأل ؛كشلل ديفملا "نإ" ب اوتأو ءقرسي نإ مهتحاسل

 (يواصلا ةيشاح) .ةيضاملا لاحلا ةياكحل عراضملابو

 اهاطعأف ةضيب وأ تيبلا نم ةجاجد ذخأ :ليقو «ةداتقو ديعس نع يور اذك ؛هرسكو ارس هذحأف :خإ قرس ناكو

 نأ :اهدحأ :لاوقأ ةثالث ةيانكلا ءاه يف :نزاخلا فو :خإ ةملكلل ريمضلاو (نيلامكلا ريسفت) .كلذ ريغ ليقو ءالئاس

 ىهو هقح يف اهولاق ىلا ةملكلا ىلإ عجري ريمضلا نأ :يناثلاو «"اناكم رش متنأ" يهو اهدعب ىلا ةملكلل عجري ريمضلا

 مهبحي ملو هقح يف اهولاق يلا ةملكلا باوج فسوي رسأف عملا نوكي اذه ىلعف :"لبق نم هل خأ قرس دقف" :مهلوق

 ةقرسلا هيلع مهئاعدا يف مهيلع جاجتحالا فسوي رسأف :نيعملا نوكيف ؛ةجحلا ىلإ عجري ريمضلا نأ :ثلاثلاو ءاهيلع

 (لمحلا ةيشاح) .ةقرسلاب هومتيمر نمث هللا دنع ةلزنم نعي اناكم رش متنأ لاق ءمهل اهدبي ملو



 فسوي ةروس ١س ْ 1 رشع ثلاقلا ءرجا

 نم مكاحخأ مكتقرسل هيحخأو فسوي نم اناَكَم ٌدَّس ْري رنَأ هسفن يف َلاَق هلوق يف ىتلا

1 
 امني أولاق :هرمأ ىف .نوركذتا م ١ روفجت امي ماع ملغ هَللاَو هل مكملظو مكييبأ

 هقارف هنزحيو كلاهلا هدلو نع هب ىلستيو انم رثكأ هبحي |رييك ايش ا بأ دُهَل َّنإ ٌريِزَعْل

 .كلاعفأ يف مو تربيسخُملا َنِم َكِنَرَت ان ةنم الدي فاس هديا تأ يق
 ا

 نم هللاب ذ وعن يأ ,لوعفملا ىلإ فيضأو هلعف فدح ردصملا ىلع بصن هللا داَعَم لاق

 نإ اذإ آن
 ل

 0 اق اولزتعا وصلح هن اوسياوشةتتأ اعلق مك ترو ةلنطل ةريغ اندعأ

 | ةياللكتلاا نيم ازرحت ”قربس نم" :لقي ل ٌدٌهَدَنِع اَمَحَتَم اًنَدَجَو نَم لإ ذْحَأَت نأ

 مالكلا يف نوكي اذه ىلعو ءاناكم رش متنأ :هلوق ىلع لمتشم "اناكم رش متنأ لاق" :هلوق نأل :خلإ هلوق يف يتلا

 ىعملاو ءزييمتلا ىلع هبصنو هريغ نم ةقرسلا يف ةلزنم يأ :اناكم رش متنأ .ةبترو اظفل رخأتم ىلع ريمضلا عوجر

 يفف «ةقيقح ةقرس فسوي نم نكي مل هنأل ؛فسويب مكعينص يف ةقرسلاب هومتيمر نمم هللا دنع ةلزنم رش متنأ

 (لمجلا ةيشاح) .ةملكلا هذه يأ اهرسأو اناكم رش متنأ :هسفن يف لاق :هريدقت ريخأتو ميدقت مالكلا

 بضغ نيماينب هيخأ لحر نم عاصلا جرختسا امل تع فسوي نإ :ريسلاو رابخألا باحصأ لاق :خلإ زيزعلا اهيأ اي
 حاص ادإ ناكو ع يش هبضغل مقي م بضع اذإ ليبور ناك و ءاوقاطي م اوبضع اذإ بوشعي ونب ناكو «كلذب لييور

 ىوقأ ناكو :هبضغ نكسي بوقعي دلو نم دحأ هسم اذإ اذه عم ناك و ءهتوص تعم اذإ اهلمح لماح لك تقلأ

 يح هدسج يف ةرعش لك تماقو ليبور حاص املف ءبوقعي نب نوعمس ةفص اذه ناك :ليقو ءمهدشأو ةوحالا

 املف ؛هبضغ نكس هسم املف هل ىتأف ؛هديب ذحو هسمف اذه بنج ىلإ مق :ريغص هل نبال فسوي لاق هبايث نم تجرح

 (لمجلا ةيشاح) ."خلإ زيزعلا اهيأ اي" :اولاقو اوعضخ- صالنخلا ىلإ ليبس ال نأ اوأرو ءممي لزن ام فسوي ةوخإ ىأر

 نم :ليقو :كلاعفأ يف نينسحملا نم (يواصلا ةيشاح) .ءايبنألا دالوأ نم يبن هنأل ؛ردقلا وأ نسلا يف يأ :اريبك

 اندحأ تذحخأو نيفايثب انيلإ تدور اذإ :ليقو «انيلإ ةعاضبلا درو ةفايضلا نسحو ليكلا ةيفوت يف انيلإ نينسحملا

 يأ فيضأو هلعف فذح ءاذاعم هللاب ذوعت هلصأ :ردصملا ىلع بصن (لمجلا ةيشاح) .نينسحملا نم تنك هناكم

 : حورلا نم سان نأ نم اداعم هللاب ذ وعن يأ «لوعفملا ىلإ ردصملا

 زوج وأ .ماهفتسالا ىلع نوقراسل مكننأ وأ عهيبأ نم شس وي "نوقراسل مكنإ" :هلوقو :بذكلا نم ازرحت

 ةغلابملل ءاتلاو نيسلا تديزو «ءلعف ئعمت لعفتسا نأ ديري :اوسئي (نيلامكلا ريسفت) .ةحلصم هنمضتل ؛بذكلا

 (نيلامكلا ريسفت) .الماك اسأي اوسئي يأ



 فسوي ةروس فلي رشع ثلاثلا ءزجلا

 وأ «لييوو انس 2/4 يلس اك انسب مهداسب سام يأ نيازي كعشؤيفأ لابي وقبت

 نِمَو مكيخأ يف ِهَّللأ َنِّم ادهعاشنوم كياع كح دق عقابأ "نأ اونتتك جلآ :اذوهي و

 نأ ن 'لبق نم" هريخ ؛ادتيم ةيردصع "ام" :ليقو َفوُي قفرتتط ةدئازام كَ
 َومَو يخأ صالخب 7 هللا َمُكَكْوَأ هيلإ دوعلاب أَ َنَذأَي َقَح رصم ضرأَض رَألا قرافأ
 كذبك امو َقَوَس قلقا كرز ًاكايأي أوُلوقف حكيبأ نإ اَوعجَرأ .مهدعأ م2 2 نيمكبتل ٌرْيَخ

 انقيت ةقرسلاب

 نيح اع باغ املا ب قلل اس لكبر يب عابسلا ةدهاتس نع انني َهلَع ام الإ هيلع
 ايكر د مهو

 ايف انك ىلا ةَيَرَقْلا لَعَسَو .هذحأن مل قرسي هنأ انملع ولو 2 َنيِظِفحَح قثوملا ءاطعإ

 0 ايف البق ىَلأ ريعلا باحصأ يأ َريعْلاَو مهلأساف اهلهأ ىلإ, لسرأ يأ :رصم يه

 ةفص يأ ىلع مهرمأ ريبدت يف اضعب مهضعب يحاني يأ ؛عمجلا نع اربخ هديحوت زاح اذلف :خإ حلصي ردصم

 يف وأ «ليبور وهو نسلا ف يأ :مهريبك لاق (نيلامكلا ريسفت) .مهيحأ نأش يف مهيبأل نولوقي اذامو نوبهذت

 اذه لبق نمو ؛يأ ةلص "ام"ف :خ! لبق نم (كرادملا ريسفت) .نوعمش وهو مهسيئرو ءادوهي وهو يأرلاو لقعلا
 نمو يأ "متطرف" قلعتم "نم" نوكتو :ةدئاز ام (كرادملا ريسفت) .مكيبأ دهع اوظفحت لو فسوي نأش يف مترصق
 نم" هربخ أدتبم ةيردصم "ام" :ليقو «ةيلاح اذه ىلع ةلمحلا نأ رهاظلاو ءفسوي نأش يف متترصق ةصقلا هذه لبق

 (نيلامكلا ريسفت) .اذه لبق نم نئاك فسوي ف مكطيرفت يأ رقتسم فرظلاو "لبق
 وهو يفنلا باوج يف "نأ" رامضإب بوصنم هنأ :يناثلاو ؛"نذأي" ىلع هفطع :امهرهظأ ناهجو هبصن ف :مكحي وأ

 :نايحوبأ لاق ءيقح ئيضقت وأ كنمزلأل :كلوقك هللا مكحي نأ الإ ضرألا حربأ نل يأ ؛"حربأ نلف" :هلوق

 :مهريبك لاق :اوعجرا .بابسألا نم ببسب مهنم :يخأ صالخب (لمجلا ةيشاح) .نابراقتم ةياغلا نيعمو اهانعمو

 هعاتم نم جرخأ دق عاوصلا اودهاش مهأل ؛ةقرسلل هوبسن امنإ :قرس كنبا نإ .ينود مكيبأ ىلإ متنأ اوعجرا

 (يواصلا ةيشاح) .ةقيقحلا يف ال لاحلا رهاظ يف ةقرسلا ىلإ اوبست كلذلف «ءقرس هنأ مهنظ ىلع بلغف

 .فسويب تبصأ امك هب باصتو قرسيس هنأ قثوملا كانيطعأ نيح ردن ملف نيملاع بقاوعلل انك امو :لإ انك امو

 قبس امك اهل يقيقحلا ئعملا وه اذهو اهسفن باودلا ىلع انه "علا لمح :ريعلا باحصأ يأ (يواصلا ةيشاح)

 .فاضملا ريدقت نع يغتساف اهباحصأ سفن وهو يزاحملا ئععملا ىلع لمح قبس اميفو ؛«فاضملا ريدقت ىلإ جاتحاف
 .مهعم انك و مهيف انهجوت :اهيف انلبقأ (لمجلا ةيشاح)



 فسوي ةروس ٠ ةا رشع ثلاثلا ءرجلا

 َلاَق .كلذ هل اولاقو هيلإ اوعجرف ءانلوق ف » توُفِدَصَل نإ ناعنك نم موق مهو

 فسوي رمأ نم مهنم قبس امل مهمٌشا ىومتلعفف ومتلعفف رمأ مكسفنأ ملا تديز ْتَلوَس ل

 لاه للا وه هنإ اًعيِيَح هيوخأو فسريب ّمِهِب ىّيَيأَي نأ هللا ىَسَْع مرح شقت
 هيحأ :ةيخسن لو

 ءاي نم لدب فلألا ْنفَسْأتَي َلاَقَو مهباطخ اك رامدوهغ لوقو .هعنص يف 72: ٌريكَحلا

 هئاكب نم اضايب لذكو امهدا وس قحفممن ُهاَكْيَع َتْضَيِبآَوَفُسوُي ْىَلَع قرع اي يأ ةفاضإإلا

 ا رف

 دا وسلا ِلاَر

 نأ مهضرغ سيلو ءال مأ ةمهتلا ىلإ انتبسن ءاوس :نوقداصل انإو ."دوعسلا يبأ" نم .بوقعي ناريج نم :ناعنك نم

 هردقو غةعستلا :اوعجرف (ي واصلا ةيشاح١) .اهسفنب تبثت ال مصخل ا ىوعد نأل ؛ةلاقملا اذه مهسفنأ قدص اوتبشي

 (يواصلا ةيشاح) .فوذحم ىلع بترم "تلوس لب لاق" :هلوق نأ ىلإ ةراشإ
 كلذ لقن ملو ئيعي :هصن ام "نزاخلا" فو ."انملع امت الإ اندهش امو" هتلمج نمو مه هملع يذلا :كلذ هل اولاقو

 ام. الإ ءيش ىلع انرمع يف ةداهش انم تناك ام هانعم :ليقو .هعاتم نم جرحأ دقو عاوصلا جارحإ انيأر نأ دعب الإ

 معز ف قرس كنبا نأ ئيعملا نوكيف .مهمعزب قرس هنأ كنبا عينص نع ربخ وه امنإ ةداهشب تسيل هذهو ءانملع

 قراسلا نأ كلملا اذه يردي امف قرس هنإ اوبه :بوقعي مهل لاق ليقو «ةقرسلا هيلع دهشن انأ ال «هباحصأو كلملا

 ءافحخإ بوقعيل زاح فيك :لوقلا اذه ىلع دروأو .هلبق ءايبنألا دنع كلذك مكحلا ناكو ءمكلوقب الإ هتقرسب ذخؤي

 ناك اذإ امي اصوصخم ناك مكحلا كلذ نوكي نأ لمتحي هنأب هنع بيجأو ؟كلذ هينب ىلع ركني يح مكحلا اذه
 (لمجلا ةيشاح) .رفاك هنأ هنظل ؛مكحلا اذهبي كلملا مالعإ مهيلع ركنأ اذهلف ءاملسم هنم قورسملا

 .ليمج ربص يرمأف :هريدقت :ليقو ,فوذحم أدتبم ربح "ليمج ربصف" :هلوق نأ ىلإ ةراشإ :يربص

 اجرف هل لعجيس هللا نأ ملع هتنحمو هؤالب دتشاو هنزح لاط امل هنأل ؛ةلاقملا هذه التل بوقعي لاق امنإ :هللا ىسع

 .جرفلا ىلإ عرسأ ناك مظعو ءالبلا دتشا اذإ هنأ لجو زع هللاب نظلا نسح ليبس ىلع كلذ لاقف «بيرق نع اجرخمو

 فلأ يه :ليقو ءفيفختلل فسألا هيلإ فيضأ يذلا ةفاضإلا ءاي نم لدب " ىفسأ" يف فلألا :ىفسأ اي (لمجلا ةيشاح)

 (نيلامكلا ريسفت) .ةرسحلاو نزحلا دشأ :فسألاو :؛كناوأ اذهف لاعت يزح اي يأ ةفوذحم ءاهلاو ءادنلا

 انيع تفح ام :ليق ءردك ضايب ىلإ تبلقو نيعلا داوس ةربعلا تقحم ماقسألا رثك اذإ هنإف :هئاكب نم اضايب

 :ليق :بوقعي نم هللا ىلع مركأ ضرألا هجو ىلع امو ءاماع نينامث هئاقل نيح ىلإ فسوي قارف تقو نم بوقعي



 تاسوي ةروس ١ مو رشق تالا زال

 أٌوَعفَت ال هيأت أولاق يزل روظ ذل بورك دونر د كءيطت مَ هيلع نرسل جري

 وهو «كضرم لوطل كالغا ىلع ًافرشم ارح روت ٌقَح َفْسوُي رُكسْدَم لازت
 :مه لاق .ىتوملا 2 تريكلهلا ترم َنوُكَت ْوَأ هريغو دحاولا هيف يوتسي ردصم

 ةةلايم قطا

 ىلإ َْرَحَو سانلا ىلإ ب ىح هيلع رّبصي ال يذلا نزحلا ميظع وه َىَباوُكَمْأ آَمْنِ

 29 َتروُمَلْعَت ال اَم هللا م ُمَلَعَأَو هيلإ ىوكشلا عفنت يذلا وهف «هريغ ىلإ ال ِهَّن
 ميني سلا :لاق 3 يح وهو ل ايؤر ن م

 ةلدحججسم نم
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 ليلدب لوعفم ىيعمب ليعف ءمهءوسي ام رهظي الو هدالوأ ىلع ظيغلا نم ولمم وهف هبرك رهظي ال 2 مومعم
 (نيلامكلا ريسفت) .هألم ىلع هدش اذإ ةياقسلا مظك نم موظكم وهو هبر ىدان ذإ :هلوق

 وأ ماللا وأ نونلاب دكؤم لعفب الإ باجي ال تبثملا مسقلا نأل ؛يفنلا ةادأ حراشلا ردق امنإ :خلإ ؤتفت ال هللات اولاق

 ردق كلذلف «تبثم ال يفنم هباوج نأ يأ يفنلا ىلع مسقلا نأ انملع امهنم ايلاخخ انه باوجلا انيأر املف ءامحم

 .همدعب ال ءيحجاب ثنحيف يفنلا ىلع ئعملا ناك "ادغ كئيجأ هللاو" :لاق ول :ةيفنحخلا ضعب لاق كلذلو ( يفنلا

 اذإ مسقلا نإف تابثإلاب سبتلي ال هنأل ؛"ال" تفذحف ءهيلع اعجفت هركذت لازتالو أتفتال يأ :"يواضيبلا" فو

 فيك :تلق نإ .ميظعلا نزحلا نم هب لزن ام ىلع هل ةيلست هيفو «يفنلا ىلع ناك تابثإلا ةمالع هعم نكي مل

 نيميلا وغل نم وهف «نيقيلا ةلزنمب يهو نظلا ةبلغ ىلع اوفلح مهنأب بيحجأ ؟هتقيقح نوملعي ال ءيش ىلع اوفلح
 أ تس قيَح هيلع ربضي أل يذلا :نزحلا ميظع وه (لمجلا ةيشاحو «يواصلا ةيشاح) .دبعلا هب ذحاؤي ال يذلا

 ال يذلا نزحلا ميظعو مهلا بعصأ ثبلا :نزحلا ميظع وه (نيلامكلا ريسفت) .رشنلا نيعمب ثبلا نم مسا ءرشني
 يأ [(نيلامكلا) .ادجس هتوخإ هل رخي نح تومجال هنأو] :يح وهو .رشتني يأ سانلا ىلإ ثبي ىح هيلع ربصي

 ىلع ميركلا هتروص نسحلا هحير بيطلا كلملا اهيأ :ةتؤ بوقعي لاقف 3# بوقعي راز توملا كلم نأ يور امل

 (يواصلا ةيشاح) .هتيؤر يف عمطو بوقعي سفن تباطف "ال" :لاق ؟فسوي ئبا حور تضبق له !هبر
 هلاعفأو هلاوقأ عيمج يف هلاح لامكو رصم كلم ةريسب هوربخأ امل هدالوأ نأ ةلوقملا كلت ببس :اوبهذا ينب اي

 (يواصلا ةيشاح) ."خلإ نب اي" :لاق كلذ دنعف فسوي وه نوكي نأ عمطو بوقعي سفن تسحأ
 .فرعتلا وه انهه دارملاو ساسحإلا بلط :اوسسحتف



 فسوي ةروس لض رشع ثلاثلا ءرجلا

 ٌريرَعْلا امتي اولاَق ِهِمَلَع ْاوُلَحَد امَلَف .فسويل رصم وحن اوقلطناف ( دب نوكأ موه لإ
 اهو ين لك اهعخدي ةعوتالت ٍةَلَجَرُم ٍةَعضِبِب اَنَقِحَو ءاودملا للا اهلَمأَو اقيم

 ةغاسملاب انيلَع قادَضَتَو لكنا متأٍفَرَأَف اهريغ وأ ًافويز مهارد تناكو اهتءادرل
 هتكردأو مهيلع قرف :مهبش مج َترِقّدَصَتمْل ىرجب هللا َنِإ انتعاضب ةءادر نع

 نم تشو ام ايبوت مه لاق مث ؛مهنيبو هنيب باجحلا عفرو ةمحرلا
 ب تروُلهج رُنأ ْذِإ هيخأ ق قارف دعب هل مكمضه نم ِهيِخأَو كلذ ريغو عيبلاو برضلا

 أ تتسم هلا نم رهط ان هوفرع نأ دعب لق ؟فسوي رمأ هيا لوؤ

 زق ثي“ ليغمأل نيهجولا ىلع اهبهني ١ فلأ لاخدإو ةيناثلا ليهستو نيتزمهلا قيقحتب

 !؛ هللا فخي قّكَي نم ُهْنإ عامتجالاب اقيم هلآ معنأ ره دق هاا دقو نامل د انآ ه6 7 . . ع 9 00 7 6

 ةعيضوب الإ ذخؤت ال افويز مهارد ةعاضبلا يأ :تناكو (نيلامكلا ريسفت) .هتدرطو هتعفد اذإ هتيجزأ نم :ةاجزم

 وأ ءانيخأ درب وأ ءاهنع ضامغإلاو اهتعاضب ةءادر نع :ةحاسملاب (نيلامكلا ريسفت) .اطقأ وأ انمس وأ افوص اهريغو

 رتسلا وه :ليقو «هب مثلتي ناك يذلا ماثللا وه :ليق :2إ باجحلا عفرو (نيلامكلا ريسفت) .انقح ىلع ةدايزلاب
 يورو :"نزاخلا" يفو .هل مهتفرعم مدع هل هسبل بجوأ يذلا كلملا جات وه :ليقو «هئارو نم مهملكي ناك يذلا
 «ةماشلا هبشت ةمالع هنرق يف هل ناكو ءهسأر نع حاتلا عضو قبح هوفرعي التل فسوي ةوخإ نأ فذ سابع نبا نع

 (لمجلا ةيشاح) ."فسوي تنأل كنئأ" :اولاقو امي هوفرعف ءاهلثم ةراسلو ءاهلثم قاحسإلو ءاهلثم بوقعيل ناكو
 هوركملا نم هيخأب هولعف يذلا امف رهاظ مولعم فسويب هولعف يذلا :تلق نإف «ملظلا مضهملا :هل مكمضه نم
 فسوي هيحأ نيبو هنيب اوقرف ال مُهنإ :تلق ؟كلذ اوقارأ الو ةسبح لق اوعسي مل مهإف ؛ةلاقملا هذه مهل لوقي يح

 مكنم انيأر ام :عاوصلا ذخأب مهتأ امل هل اولاق مهنإ :ليقو ءفسوي ركذ املك هنوذؤي اوناكو هشيع هيلع اوصغن

 (لمجلا ةيشاح) .اريخ ليحار يتب اي

 امنإ مكنأ نعي مهل رذعلا ىرحمب يرجي اذهو ,مكلهج تقو متلعف يأ "متلعفال فرظ :خلإ نولهاج متنأ ذإ

 بجلا نم صالخلا نم ءفسوي رمأ هيلإ لوؤي امت نيلهاج مكنوك لاح ركنملا حيبقلا لعفلا اذه ىلع متمدقأ

 هضوع املو ؛هتوحإ ملظ نم هب لزن امل اميظعت همساب ضرع امنإ :فسوي انأ (نزاخلا ريسفت) .ةنطلسلاو كلملا ةيالوو

 (يواصلا ةيشاح) .كلملاو رصنلا نم هلل



 فسوي ةروس “١ رشع ثلاغلا ءزجلا

 رهاظلا عضو هيف : ا ل81 كرز هلاني ام ىلع ٌربَصَيَو

 دس يي يدح طمس ا

 .ييياسم هرثت ال لاق  .كنتا كرمأ يف نا 5 َتريِيِطَخَل انك

 و يبق مساو
 يساري ضيقا رمز ادق سيرفر لكل :لاقف هانيع تبهذ :اولاقف هيبأ نع فاسو

 ليئربج هرمأ «ةنحلا نم وهو «بجلا يف هقنع يف ناك رانلا يف يقلأ نيح هسبل يذلا

 .ييعبسوم يفوع . ىلتب# ىلع ىلع ىف : اهحير هيف 4 لا هل ' ةلاسؤإ

1] 2 ١ 

 نأ ديري :كرمأ يف نيمثآ (نيلامكلا ريسفت) .ربصلاو ىوقتلا عمج نم نسحملا نأ ىلع هيبنتلل :خلإ رهاظلا عضو هيف
 انلذأف" دمعتي مل اذإ أطخأو دمعت اذإ أطح أطح :لاقي :"ملاعملا" يف .دمعلا لباقم ال اقلطم مثإلا أطخلا نم دارملا

 (نيلامكلا ريسفت) .كب انلعف ام لحأل انللذأ وأ كيدي نيب نكمتلاب كل اليلذ انلعج كلذ لحأ نمف يأ "كل

 ةنجلا ريرح نم صيمقب 3ع ليئربح هاتأ انايرع اهيف يقلأو هبايث نم درج امل هنأ كلذو :2إ رانلا يف ىقلأ نيح
 2هكلع بوقعي هئرو تام املف 3# قاحسإ هثرو تام املف )ع ميهاربإ دنع صيمقلا كلذ ناك و «هايإ ةسلاف

 انايرع بجلا يف يقلأ املف «نيعلا نم اظفح 32 فسوي قنع ف اهقلعو اهسأر دشو «ةضف نم ةبصق يف هلعجو
 يأ لاقو ؛هيبأ ىلإ :هلاسرإب (نيلامحلا ريسفت) .هايإ هسبلأو ةبصقلا نم صيمقلا كلذ هل جرحخأو كت ليئربج هاتأ

 (لمجلا ةيشاح) ."اربصب تأي" :فسوي لاق اذهو "حلإ اهحير هيف نإ" :فسويل ليئربح
 ةدلب :شيرعلاو «ناعنك ضرأ ىلإ اهجوتم هنم تجرخ مث شيرعلا ىلإ تلصوو :رصم شيرع نم تجرخ

 فو ."لمج" .رصم سفن نم تحجرخ اهأ :يناثلاو «نيلوق دحأ اذهو ماشلا دالب لوأو رصم دالب رخآ ةفورعم

 :ىلاعت هلوق ريسفت يف "نايبلا حور" يف لاقو ؛ماشلا دالب لوأ ىلإ رصم دالب رخآ وه شيرعلاو :"بيطخلا"
 :ليقو «مايأ ةينامث ةريسم :ليقف ةفاسملا ردق يف اوفلتخاو .هنارمعو هناطيح زواجو هنم لصفنا اذإ "ريعلا تلصف"

 (يبطرقلا) .رهش :ليقو ؛مايأ ةرشع :ليقو "ريبكلا" يف امك احخسرف نونامث :ليقو ؛مايأ ةرشع



 فسوي ةروس ش ١ 4 رشع ثلاثلا ءزجلا

 نم ىلاعت هنذإب ابصلا هيلإ كبر تالي دور ُدِجَأَل نإ مهدالوأو هينب نم رضح نم

 هّللاَت :هل أوُلاَق .نومتقدصل نوهفست 29 نوُدَيَقُت نأ آَلَوَل رثكأ وأ ةينامث وأ مايأ ةثالث ةريسم

 .دهعلا دعب ىلع هئاقل ءاجرو هتبحم يف كطارفإ نم 2: ميِدقلا كئطخ كاللَص ىنِل َكْنِإ
 هحرفي نأ بحأف مدلا صيمق لمح دق ناكو صيمقلاب ادوهي ٌريِشَبلآ َءاَج ةدئاز نأ آّمَلَ

 حير دحأل ينإ :هدلو دلوو هتبارقو هلهأ نم هدنع رضح نمل ف بوقعي لاق :"ريبكلا ريسفتلا" ف :خلإ هنيب نم رضح نمل
 نم اوسسحتف اوبهذا :مهل لاق نفع هنأ ليلدب نيبئاغ اوناك مهنأل ؛هدالوأ عم لوقلا اذه نكي ملو «نودنفت نأ الول فسوي
 .هدنع نيدوجوم اوناك هئانبأ ضعب نأ ىلع لومحم حراشلا لوق لعلف ءرخألا ريسافتلا ف هلثمو :هيحخأو فسوي

 ةنجلا حئاور تحافف صيمقلا تقفصف حير تبه :دهاخم لاق :"سيطخلا" يفو (ةسبالم ندأل ةفاضالاف «فس وي

 هيلإ لصوأ ىلاعت هللا نإ :يئناعملا لهأ لاق .صيمقلا كلذ نم ةنحلا حير دحوف تف- بوقعيب تلصتاو ءايندلا ف

 نم نيتدلبلا ىدحاإ برق ع هيلإ هريجخ لوصو سس عبم و ؛ديعبلا ناكملا نم ةنحملا ةلم ءاضقنا دنع فشس وي مير

 نامز يف وهف بعص لكو ( بعص ةنخما ةدم يف وهف لهس لك نأ ىلع لدي كلذو :ةئس نينامث ةدم يف ىرحألا

 (نيلامجلا ريسفت) .لهس لابقإلا

 صيمقلا نم حيرلا لمحت فيكف هلباقت تناك اذإو ؛ماشلا ىلإ بهاذلا لباقت ابصلا حير نأل ؛لكشم اذهو 'ابصلا

 :هلوقب هرسسف امك ءلقعلا ناصقن وهو دنفلا ىلإ ةبسن هانعم دينفتلا نم :نودنفت نأ الول (لمجلا ةيشاح) .ماشلا

 هنإ تلقل وأ "الول" باوح ريدقت ىلإ ريشي "نومتقدصل" :هلوق .ةهافس ىلإ ةبسنلا يأ هيفستلا نم "نوهفست"

 كلالض نقلا :هلوقو .نيبئاع اوناك ةيبلصلا هدال وأ نأ ؛ةدنع نيذلا هلهأ و هدال وأ دال وأ لاق يأ :خلإ هل اولاق

 جه دق بوقعي نأ تدوريو :ثام دق ناك فس وي نأ مهدنع ناك هنأل ؛ةاسنت الو فس وي م نم نعي "مدقلا

 صيمقلاب تبهذ ىنإ :هتوحخال لاقف يأ :هحرفي نأ بحأف (لمحللا ةيشاح) خا كنإ هنا" :اولاق كلذلف هركذب

 ةعبس هعمو ودعي ارساح ايفاح هب جرخو هلمحف «هتنزحأ امك هحرفأف صيمقلا اذهب بهذأ انأف مدلاب اخطلم

 ةراشبلا هذه ريظن يف بوقشعي هملعو ءاخسرف نيناغ ةفاسملا تتئاكاو عمايأ ند يح اهلكأ فاوتسي م ةفغرأ

 يرومأ ف يب فطلا فيطل لك قوف افيطل اي :يهو «ميهاربإ هيبأ نع وهو قاحسإ هيبأ نع اهثرو ناك تاملك



 فسوي ةروس ١ - رشع ثلاغلا ءزجلا

 كَل لأ ملأ َلاَق م عحر ٌكَتْرآَف -ِهِهجَو نَلَع صيمقلا حرط ُهدَقْلَأ هنزحأ امك

 20 َنيِيِطَح انك انإ آَكَيوُنذ امل ٌرِفْغَعْسَ فيجا مر تروُملعت ال اَم هللا نِم ُمَلْغَأ ل

 نوكيل ؛رحّسلا ىلإ كلذ َرَمأ عه ميجا روُفقلاَم نإ قر محل ريفتسأ تنس لاف
 فسوي جرخو رصم ىلإ اوهجوت مث «ةعمجلا ةليل ىلإ :ليقو «ةباحإلا ىلإ برقأ

 هع مس هم ةيوبأ ةيلإ مواز ةيرطح ق كوسرت لع [ولَكَ اعل .مهيقلتل رباكألاو

 1 ! ا

 اوتأيل ؛مهزاهجو ةلحار ئام هيبأ ىلإ هتوحخإ عم ثعب التلءف سوي نإ :رابخألا باحصأ لاق :خلإ اوهجوت مث

 نانثا ذئموي مهو هلهأ عمجف رصم ىلإ جورخلل بوقعي زهجت هوتأ املف ءرصم ىلإ هلهأ عيمجو 8232 بوقعيب

 ملك رصم نم #:3غبوقعي اند املف «نيعبسو ةثالث اوناك :قورسم لاقو ؛ةأرماو لجر نيب ام نوعبسو

 دنا نم فالآ ةعبرأ يف كتْلَل فسوي جرخف ؛هلهأو هيبأ ءيجم.هربخأو رصم كلم نعي ربكألا كلملا ةتلءف سوي

 رظن املف ءادوهي هنبا دي ىلع أكوتي وهو يشمب التلع بوقعي ناكو ,تلع بوقعي اوقلتي مهعم رصم لهأ بكرو
 نم دحاو لك اند املف ءفسوي كنبا اذه لب ءال :لاق ءرصم نوعرف اذه ءادوهي اي :لاق سانلاو ليخلا ىلإ

 :ك3 بوقعي لاقف «مالسلاب أدبي 320غ بوقعي لخ :323ع ليئربج هل لاقف مالسلاب أدبي نأ كتل فسوي دارأ هبحاص

 ءايكبو هيدلاوب دلولاو هدلوب دلاولا لعفي امك العفو اقناعتو الزن امُهنإ :ليقو «نازحألا بهذم اي كيلع مالسلا

 نكلو «ىلب :لاق ءانعمجت ةمايقلا نأ ملعت ملأ ,كرصب بهذ ّىح يلع تيكب تبأ اي :هيبأل لاق فسوي نإ :ليقو

 (لمجلا ةيشاح) .كنيبو ئيب لاحيف ؛كبيد بلسي نأ تيشح

 هيف برض يذلا لحما انه برضملاب دارملاو :"لمجلا" يفو «ةميظعلا ةميخلا ةبرضملا :"سوماقلا" يف لاق :هبرضم يف

 نم فالآ ةعبرأ يف نايرلا كلملو فسوي هلبقتساف "نايبلا حور" يف لاق ؛هيبأ يقلتل جرح نيح همايخ فسوي
 ةيارو ةضف نم ةنج ناسرفلا نم دحاو لك عمو ءمهعمجأب رصم لهأو ءامظعلاو سراف فلأ ةئام ثالث وأ دنجلا

 123 بوقعي دعص املو ؛هبكارمو فسوي ناملغ لكلا ناكو ءافوفص اوفطصاو مهي ءارحصلا تنيزتف ءبهذ نم

 مهيلإ رظن ناولألاب ةنيزم ناسرفلا نم ةءولمم ءارحصلا ىلإ رظنو -هدالوأ دالوأ يأ- هتدفحو هدالوأ هعمو الت
 ةدم نينوزحم اوناك امك ءمكلاحب ارورس ترضح دق ةكئالملا نإف ءاوهلا ىلإ رظنا :التلع ليربج هل لاقف ءابجعتم

 هسأر قوف يذلا كاذ وه :ليئربج لاقف ءفسوي يدلو مهيأ :لاقف ناسرفلا ىلإ 3غ بوقعي رظن مث ؛كلحأل

 اقناعتو هسرف نم لزنف هل لزناف كل لزن دق بوقعي كابأ نإ فسوي اي :ليئربح لاق مث تقع بوقعي لزنف هلظ

 ةكئالملا تحبسو «لويخلا تلهصو «ضعب ف مهضعب ناسرفلا جامو تاوامسلا ةكئالم تكبو ءارورس ايكبو

 (اصخلم) .ةمايقلا موي هنأك راصف «تاقوبلاو لوبطلاب برضو



 فس وي ةروس 01 رشع ثلاثلا ءرخجا

 سلجو اولخدف 2 َنيِنِماَء ُهّللآ ًءاَش نإ ٌرصِم اولخْدأ ا هتلاحخ وأ همأو هابأ

 هاوبأ ي يأ أوك ريرسلا شَرَعلا ىَلَع هعم سيب .هريرس ىلع فسوي

 َلاقَو نامزلا كلذ يف مهتيحن ناكو «ةهبح عضو ال ءانحنا ةرحس ,هل هتوخإو

 نب عر ]) نإ عيؤشكا ةقؤ انح ىو اهتنج دقاق ب نانو ياش سبأ
 نم ةيدابلا وَدَبْلا َنِم مكب َءاَجَو هتوخإ لجحُي الثل امّركت ؛بجلا نم لقي مل نجل

 ُميِلَعْلا وه نإ ُآَسَي امل فيِطَل َيَر نإ قو َنَبَو ىنيَب ُنَطِمْسلَا دسفأ عري نأ ٍدْعب
 (ةنس ةرشع عبس وأ ةنس نيرشعو 25 هوبأ هدنع ماقأو «هعنص يف 2 مكحلا هقلخب

 فسوي ىصوف توملا هرضحو لانس قيزالا أ السبر أ اني اناا ارا فس تعالو

 دق ليحار همأ نأل ؛هتلاخو هوبأ هيوبأب دارملا نأ ىلع روهمجلاو "ايل" اهمساو هتلاخ وأ :هلوقو ؛"ليحار" اهمساو :همأو
 ."حورلا" نم "ثيللا يبأ ريسفت" يف امك «مهفاسلب ةدالولا عجو "اينب" نإف «نيماينب يمس كلذلو ؛نيماينب ةدالو يف تتام

 تتام دق ناكو "ايل" هتلاخخ وأ ءنسحلا نع روثأملا وهو قاحسإ نبا هركذ امك ةيقاب تناكو همأو :2! همأو هابأ
 دعب اهجوزت بوقعي نأل وأ ءابأ ىمسي معلا نأ امك "امأ" تيمسو ؛نيرسفملا رثكأ هيلعو نيماينب سافن يف همأ

 (نيلامكلا ريسفت) .امأ ىعدت بألا ةءوطوم نيعأ ةبارملاو ؛همأ

 لوحد هب دارملاف لوألا امأو «ةنيدملا سفن لوخد انه دارملا نأل ؛لوألا لوحدلا ريغ لوخدلا اذه :رصم اولخدا

 نامزلا كلذ يف مهتيحت ناك ؛ءضرألا ىلع ةهبج عضو الب :ءانحنا دوجس (يواصلا ةيشاح) .دلبلا جراخ هتميخ

 ريمضلا :ليقو ءاركش هلل ادجس هلجأل اورخ هانعم :نك سابع نبا نعو ءاننامز يف مايقلاو ةحفاصملاو مالسلاك

 نإ ءامهل ميظعتب مامتهالل ؛بيترتلا يضتقي ال واولا نإف اظفل مدق نإو رورخلا نع رحؤم عفرلا نأ مث هناحبس هلل
 رمأب اذه نأب بيحأ ؟بدألا ةاعارم بجاولا ناكو هنم ربكأ هنوك عم هل هيبأ دوجسب فسوي يضر فيك :تلق

 (نيلامكلا ريسفتو يواصلا ةيشاح) .يحو ءايبنألا ايؤر نأل ؛فسوي ايؤرل اققحت هللا نم

 نم يأ :"بيطخلا" يف لاق :ةيدابلا (نيلامكلا ريسفت) .هبو هيلإ ءاسأ كلذكو «هبو هيلإ نسحأ :لاقي : يل نسحأ دقو

 ."ةرضاحلا ىلإ ةيدابلا نم هلقني اريخخ هب هللا دري نم" :ثيدحلا يف ءاج امك معنلا ربكأ نم كلذو نيطسلف ةيداب فارطأ

 :هلوقو «ماشلاب ةسدقملا ضرأ يف قاحسإ يأ "هيبأ دنع" :هلوقو ءفسوي ىلإ بوقعي ىصو يأ :فسوي ىصوف
 .لاثتمالا يف ةدايز يأ "هسفنب ىضمنف"



 فسوي ةروس ١؛١ ظ 000 رشع ثلانلا ءرجلا

 اكلت ةهدعب ماقأو رصم ىلإ داع 9 هع هنفدو هسفئب ىضمف «هيبأ دنع هنفديو هلمحي نأ

 دق َبَر 'لاقف مئادلا كلملا ىلإ هسفن تقات مودي الل هنأ ملعو هرمأ مت املو .ةنمسس نيرشعو
 "”تقات" ىلع فطع
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 ضَرألاَو ٍتَوَمَّسلا قلاخ َرِطاَف ايؤرلا ريبعت ِثيِداَحَألا ٍليِوُأَت نِم ىَتْمَلَعَو ِكلْمْلا َنِم ىتتَيناَ
 نم () َنيِحِلَّصلاِب ىنقِحلاَو اَمِلْسُم ىنفوت ةَرحألاَو اّيندلا ف يح اصم يلوتم -َنَو ٌتنأ هع < 0 1001 1 م قلع نورها ف | 1 59 بق
 232آآ 56 ,ةنس نورشعو ةئام هلو تامو ءرثكأ وأ اعوبسأ كلذ دعب شاعف «يئابآ

 قيمها ؛ هضعب يأ :ىللملا نم (نيلامكلا ريسفت) " باوحج وهو «ناقوتلا نم هسفن تقاتشا يأ :تفات

 ردنكسإ :ناملسم نانا ؛ةعبرأ الإ ضرألا راطقأ ميشا كلمتي مل دإ : رصم كلم ضعبلا كلذب دارملاو ضيعبتلل

 (لمجلا ةيشاح) .داع نب دادشو رصن تخي :نارفاك نانثاو «مالسلا امهيلع دواد نب ناميلسو

 ةفص يهف «كلملا نم اميظع ائيش يأ فوذحم لوعفملاو ءضيعبتلل "ليوأت نم" يفو "كلملا نم" يف "نم" :خلإ كلملا نم
 وأ الدب نوكي نأ زوجيو ,”"بر"ل اتعن نوكي نأ زوجي "رطاف"و .سنجلا نايبل :ليقو «ةدئاز :ليقو ءفوذحملا كلذل
 عم توملا بلطي فيك :تلق نإ :حلإ املسم ينفوت (نيلامحلا ريسفت) .ايناث ءادن وأ "نعأ" رامضإب ابوصنم وأ «انايب

 طحمف «نيحلاصلاب قوحللا وهو توملا دنع نوكي ام بلطف ؛هلجأ برق يحوب ملع هنأب :بيجأ ؟زوجي ال هينمت نأ
 ىلحت هللا نأب بيجأ ؟كلذ بلط ملف ؛مالسإلا ىلع هتومي عوطقم يبن لك نإ :تلق نإ .هدعب ام ىلع توملا بلط

 (يواصلا ةيشاح) .ةمصعلا ىسني كلذ دنع موصعملا نأل ؛كلذ بلطف لالجإلا فوحب فسوي ىلع

 يف اونحاشتو رصم لهأ مصاختف ءارهاط ابيط هللا هافوتف هدعب الو هلبق يبن هانمت ام :ليقو «توملا ئئمتف مئادلا كلملا

 يف هونفدو هيف هولعجو رمرم نم اقودنص هل اولمعي نأ اوأرف «لاتقلاب اومه ىح مهتلحم يف نفدي نأ بحي لك هنفد
 ةنس ةئام عبرأ دعب 3232 ىسوم لقن تح ءاعرش هيف مهلك اونوكيل ؛رصم ىلإ لصي مث «ءاملا هيلع رمي ناكمت لينلا

 ةنعارفلا تثراوت دقلو ءىسوم ىف عشوي نونلو «نون ميئارفأل دلوو ءاشيمو ميثارفأ هل دلوو .سدقملا تيب ىلإ هتوبات

 (كرادملا ريسفت) .هئايآو فسوي نيد اياقب ىلع مهيديأ تحت ليئارسإ ونب لزت لو ءرصم هدعب قيلامعلا نم

 .الككَع بويأ اهحوزت ةمحر تنبلاو ءاشيمو ميثارفأ :نادلولاف ءاتنبو نيدلو زيزعلا ةأرما نم فلخو يأ :إ تامو

 ىلع مهيديأ تحت ليئارسإ ونب لزي ملو ءهرصم فسوي دعب ةقلامعلا نم ةنعارفلا تثراوت دقلو (نزاخلا ريسفت)

 (لمجلا ةيشاح) .الفعىسوم هللا ثعب نأ ىلإ هئابآو فسوي نيد اياقب



 فسوي ةروس ٠ ١ رشع ثلائلا ءزجلا

 معتل ؛لينلا ىلعأ يف هونفدو رمرم نم قودنص يف هولعجف هربق يف نويرصملا حاشتو
 اوعزانت

 ا فس وي رمأ نم روك ذملا كلذ .هكلمل ءاضقنا ال نم كناحبسف «هيبناج ةك ربلا

 ذِإ فس وي هوحنإ سايت و دلل وبر دمحم اي كنع باغ ام رابخأ بيَعْلآ

 فرعتف مهرضحت مل يأ هب 2: َنوُركم َمهَو هيلع اومزع يأ هديك يف َحُهَرمأ أوُعَمجأ

 لهأ يأ سائلآُرَكأآَمَو .يحولا ةهج نم اهملع كل لصح امنإو ءامب ربختف مهتصق
 نإ هذخأت رجأّنِم نآرقلا يأ ِهِيَلَع َرُهَْمسَت اَمَو (2) َننِمْؤُمِب مهامإ ىلعَتْضَرَحَوَلَو ةكم
 هللا ةينادحو ىلع ةَّلادِةَياَء ني مكو نْيَأكَو 2: َنيَِعلِل ةظعّركِؤ اَّلِإ نآرقلا يأّوه ام
 .امب نوركفتي ال م2) َنوضرْعُم اَْبَع ْحَهَو اهودهاشي اََلَع ل ضَزألآَو توم .
 نيا ربخ : ري 010

 نأ ةلحم لك لهأ بلطف .هيف نفدي يذلا لحم يف يأ «هربق ف رصم لهأ مصاختو اوعزانت يأ :نويرصملا حاشتو
 قرفتي ثيح لينلا يف هونفديو رمرم نم قودنص يف هولعجي نأ اوأرف «لاتقلاب اومه بح هتكرب ءاجر مهتلحم يف نفدي
 كلذ بصحأف لينلا نم نميألا بناحللا يف نفد :ةمركع لاق .مهعمجأ ىلإ هتكرب لضتو ءاملا هيلع يرجيل ؛رضم.ءاملا

 هطسو ف هونفدف ءرخآلا بدجأو بناجلا كلذ بصحأف رسيألا بناجلا ىلإ لقنف ءرخآلا بناج بدحأو بناجلا
 (بيطنخلا ريسفت) .ماشلاب هئابا برقب هنفدو طع ىسوم هج رخأ نأ ىلإ نابناخلا ىصعأف ةلسلس كلذ اوردقو

 ."لمجلا" نم «دالبلا عيمج ىلإ كلذ دعب هنع قرفتيو ءاملا يرجي نأ لحأل ؛ديعصلا ةهج نم هاصقأ :لينلا ىلعأ

 نم الاح وأ ايناث اربح نوكي نأ زوجيو :لاح- "هيحون"و هريعع "بيغلا ءابنأ نم"و أدتبم "كلذ" :بيغلا ءابنأ نم

 الإ كل لصحي مل ربخلا اذه نأ :نيعملاو «لئاوغلا هل نوغبيو فسويب :نوركمي مهو (لمجلا ةيشاح) .ربخلا يف ريمضلا
 (كرادملا ريسفت) .ريبلا يف مهيأ ءاقلإ ىلع اوقفتا نيح بوقعي نب دنع رضحت م كنأل ؛يحولا ةهج نم

 ةصقلا كلتب هنايثإف ءرشبلا نم دحأ نع ذخأي ملو ةميدقلا بتكلا علاطي مل هنأل ؛ةزجعم امي هرابحإ نوكيف :لصح اعإو
 وأ مومعلا دارأ :سانلا رثكأ امو (يواصلا ةيشاح) .زاجعإلا ةياغ فيرحت الو طلغ ريغ نم هجو غلبأ ىلع ةميظعلا

 (كرادملا ريسفت) .مهفاعإ ىلع داهتجالا لك تدهتجا ولو نينمؤم مه امو يأ .ةكم لهأ

 مهضارعإ نإف كنع مهضارعإ نم بحعتت ال :عملاو دي هل ىرخأ ةيلست وهو زييمت "ةيآ نم"و أدتبم :نيأكو
 (يواصلا ةيشاح) .بجعأو برغأ هتردقو ىلاعت هللا ةينادحو ىلع ةلادلا تايآلا هذه نع



 فسوي ةروس *  ١ _ رشع ثلانلا ءرجلا

 وه 00 الإ كل كيرش ال كيبل" :مهتيبلت يف نولوقي 5 اذلو ا ةدابعب

 وأ هللا ب كين كلغ ني مهاشغت هةمقن يونس .اهك ونعي "كلم امو هكلمت كل

 هذه :مهلل لق .هلبق اهكايتإ تفوب 2 5) تومي ال مه تس

 ءاكرشلا نع هل ًاهيزنت هلآ َنَحَبُسَو هلبق امب هنع ربحملا أدتبملا "انأ" ىلع فطع يب نمآ

 الاجر اَّلِإ كالَبَق نِم اَئلَّسَرَأ آَمَو .اضيأ .هليبس اةلج نعوك تركتكلا خم اكآآمو

 مهأل ة راسل ّىَرَقْلا لهأ َنِم ةكئالم العقلا ءاجلا رسسكو نونلاب هءارق يثو نحوي

 رثكألل ةءارق لوهجملا ةئزب
 ...: :. ةكيم لهأ يأ اوُريِسُي ْمَلَقَأ مهلهحو مهن افحجب ؛يداوبلا له لت فلا ماساويشلا

 وه اكيرش الإ كل كيرش ال كيبل مهللا كيبل فارما اس عسل يتسلل 3:ةرلوقم اوئاكك كالقلو :خ ا نمؤي امو

 نونعي :اهفونعي (نيلامكلا ريسفتو..مادضألا يأ اهنونغي ”ملسم ةاور" ؛كيرشلا هكلم يذلا يأ «كلم امو هكلمت كل
 نوكسو ءافلا حتفبو دملاو ءافلا مضب :ةأجف .مهلمشتو مهطيحت ةبوقع :ةمقن .مانصألا "خلإ اكيرش الإ" :هلوقب

 (نيلامكلا ريسفت) .ناتغل ةحوتفملا ةزمهلاو ميحلا

 الاح نوكي نأ زوجيو ءرهاظلا وهو افنأتسم نوكي نأ زوجي "هللا ىلإ وعدأ" :"نيمسلا" يفو :خلإ انأ ىلع فطع

 لعاف ىلع فطع "قعبتا نم" :هلوقو .ةريصب ىلع انئاك وعدأ يأ "وعدأ" لعاف نم لاح "ةريصب ىلع"و ءايلا نم

 نأ زوجيو ءاضيأ وعدي ئعبتا نمو يأ افوذحم ربخلاو أدتبم نوكي نأ زوجيو ءلصفنملا ريمضلاب دكأ كلذلو "وعدأ"
 "ةريصب ىلع" نوكي نأ زوخيو «هيلع فطع "قيعبتا نم"و ارخؤم أدتبم امأو امدقم اربخ "ةريصب ىلع" نوكي

 يأ ردقي نأ زوجيو داري ال نأ زوجي "وعدأ" لوعفمو اضيأ هيلع فطع 'يعبتا نم"و هب لعاف "انأ'و الاح هدحو
 (لمحجلا ةيشاخ) .سانلا وعدأ

 عيمج نأ عم كلذ نم نوبحعتي فيك :يعملاو ؟اكلم انل هللا ثعب اله :اولاق ثيح ةكم لهأ ىلع در :خ! انلسرأ امو

 ىلع ةلخاد ةزمحلا :خ! اوريسي ملفأ (لمجلا ةيشاحو «نزاخلا ريسفت) .كلثم رشب كلبق نم اوناك نيذلا هللا لسر

 (يواصلا ةيشاح) .خيبوتلل ماهفتسالاو ؛خلإ اوريسي ملف اومعأ :ريدقتلاو ءفوذحملا كلذ ىلع ةفطاع ءافلاو ءفوذحم



 فسوي ةروس ١ 4 4 رشع ثلاثلا ءرجلا

 مهكالهإ نم مهرمأ رخآ يأ ٌرِهلِيَف نم َنيِذَّلَأ ةَّبقتع تاك يك اوُرطمَيَف ضرألا ف

 2: َنوُلَقَعَت الأ هللا ْاَوَقَنأ تريِذلَلُرْتَح ةنحلا يأ ةَرْجآلآ ُراَدَلَو ؟مهلسر مهبيذكتب

 ده انتلصرأ اهو" هيلص لد امل ةياغازخ ؟نونمؤتف اذه ةكم لهأ اي يأ ءاتلاو ءايلاب

 نقيأ اطو لالا سي نيت اذإ نح معرصن عارف يأ "الاسر الإ كلبق
 نأ ممألا ّنظ يأ فيفختلاو :هدعب ناميإ ال ابيذكت ديدشتلاب أوُبِذَك دق َمَِنَأ لسرلا
 ءاففتعو ًاددشم نونب َْحّتَق اري ْمُهَءَج رضنلا نم هب اودغو ام اوفلخأ لسرلا

 (©) َنيِيِرَجُمْلا ٍمْوَقْلا نَع ادباذع اَكّسْأَب ُدَرُي اَلَو  هآَمَك نم ضام ادّدشم نونبو

 د امش ال عع قف اقع 3321 هك 505 235 هما ْمِيِصَصَق ىف راك َدقَل .نيكرشملا

 فيضت دق برعلا نأل ؛ةرحآلا سفن يهو ةنحلا يه رادلاب دارملا نأ عم ةرخآلا ىلإ رادلا فاضأ امنإ :خإ ةرخآلا رادلو

 ةفصلا ةفاضإ نم ةنحلا يأ :ةرخآلا رادلو (نزاخلا ريسفت) .هسفن نيقيلا وه قحلاو «نيقيلا قح :مطوقك هسفن ىلإ ءيشلا
 (نيلامكلا ريسفت) .ةرخآلا ةعاسلا رادلو ئعملا نأب نويرصبلا هلوأو «ةرخآلا رادلا يأ نييفوكلا دنع فوصوملا ىلإ

 اذه ةكم لهأ اي نولمعت الفأ :ئيعملاو ء.مصاعو رماع نباو عفانل ةيقوفلا ءاتلاو رثكألل ءايلاب :نولقعت الفأ

 هدعب ناميإ ال ابيذكت اوبذك مهنأ لسرلا نقيأ يأ «نييفوكلا ريغل ديدشتلاب :اوبذك دق (نيلامكلا ريسفت) .نونمؤتف
 (نيلامكلا ريسفت) .بذكلا ىلع اورمتساو اورقتسا نعي ؛«بيذكتلا كلذ دعب نامبإلا مهنم عقوتي ال ئأ

 دق لسرلا نأ ممألا يأ اونظف لسرملل يناثلاو مهيلإ لسرملل "اونظ" يف ريمضلا نأ ىلع نييفوكلل :فيفختلاو
 عراضملا ةنزب اددشم نينونب :يجنف (نيلامكلا ريسفت) .مهيلع رمألا طلخو ءرصنلا نم هب اودعو ام اوفلخأ
 رماع نبال لوهجملا ةنز ىلع ضام ءايلا حتفب اددشم دحاو نونبو «رثكألل ءاحنإلا نم اففخمو ليعفتلا نم ملكتملا

 (كرادملا ريسفت) ."نم" لعافلا ماقم مئاقلاو (نيلامكلا ريسفت) .مصاعو

 هذه ىلع لعاف "ءاشن نم"و لوعفملل بم يأ "ضام" :هلوقف ءءايلا كيرحتو نونلا مض ضد عم هميح :اذدشم نونبو

 اددشم لعج نعي "اددشم دحاو نونب " :"نيلامكلا" يف لاق امف (لمجلا ةيشاح) .اهلبق نيتللا ىلع هب لوعفمو

 يلوأل ةربعط .هتوحإو فسوي ةصق ف وأ مهمنأو ءايبنألا صصق :مهصصق يف .وهسلا نم كلذف "نون" ةفص

 ةمالس ربصلا ةبقاع تراصق «ريرسلا ىلإ ريصحلا نمو «بجلا ةبايغ ىلإ بحلا ةياغ نم لقن ثيح "بابلألا
 (كرادملا ريسفت) .ةمادنو ةماحتو ركملا ةياهو «ةماركو



 دعرلا ةروس ١ ؛ ه رشع ثلاثلا ءزجلا

 كي اكيدخ نآرقلا 00 لوقعلا باحصأ بَبْلَأْلا ىِْوأَل هربِع لسرلا يأ

 لك نيبت َليِصْفَتَو بتكل بدلا نم هليق هيدي خيب ىلا قيدتت ناك نكبلَو قلتخي

 ؛ركذلاب اوصخ م9 َنوُئيَؤُيِمَوَقَل َةَمْحَرَو ةلالضلا نم ىَدَهَو نيدلا يف هيلإ جاتحي 7
 .مهريغ نود هب مهعافتنال

 تسل اورفك نيذلا لوقيو" «ةيآلا "اورفك نيذلا لازي الو" الإ ةيكم دعرلا ةروس

 .نيتيآلا "انآرق نأ ولو" الإ ةيندم وأ ؛ةيآلا "السرم

 ةيآ نوعبرأو تس وأ سمح وأ عبرأ وأ ثال

 ا و تعكر م «نآرقلا ستكلاْتَياَ, تايآلا هذه َكِلَب كلذب هدارع ملعأ هللا رمَلا

 فسوي" ىلع دئاع ريمضلا نأ لمتحيو «مالسلا مهيلع مهريغو بيعشو طولو حلاصو دوهك يأ :لسرلا يأ
 جارخإ ىلع ردق يذلا نأ ئععملاو ."صصقلا نسحأ كيلع صقن نحن" :ةروسلا لوأ يف ىلاعت هلوق ليلدب "هتوخإو

 زازعإ ىلع رداق ةليوطلا ةدملا دعب هتوحإو هيبأب هلمش عمجو «كلملاو زعلاب هيلع نمو ءنجسلاو بجلا نم فسوي
 (يواصلا ةيشاح) .ضراعم لك فنأ ىلع امغر هنيد راهظإو «هتملك ءالعإو 2 دمحم

 امب ربخأ هعبرأ رابخأ هذه :خإ يذلا قيدصت (يواصلا ةيشاح) .بابلألا ىلوأب اوسيل مهنأب ضيرعت :بابلألا يلوأل

 ّيلا بتكلا نمو «لسرلا نم هلبق مدقت ال قدصم نآرقلا اذه نأ ىعملاو ءرسفملا اهردق يلا ةفوذحملا "ناك" نع

 رمأ نم ام اذإ يأ :خلإ ءيش لك ليصفتو (يواصلا ةيشاح) .هل موهفم ال "بتكلا نم" :رسفملا لوقف ءامي اوءاج
 ماكحألاو دودحلاو مارحلاو لالحلا نم يأ "نيدلا يف" :هلوق .طسو ريغب وأ طسوب نآرقلا يف دنتسم هلو الإ نيد

 (نزاخلا ريسفتو يواضيبلا ريسفت) .كلذ ريغو لاثمألاو ظعاوملاو صصقلاو
 هب تريس انآرق نأ ولو الإ ةيندم وأ" :هلوقو :ةيندم :ليقو «ةيكم :ليق «نيلوق ىلع اهيف اوفلتحا مهنأ لصاحلا :للإ ةيكم

 "كلت" نأ ىلإ ةراشإ :خلإ تايآلا هذه ."لمجلاو بيطنخلا" نم ؛ةيآ نوعبرأو تس وأ سمخ وأ عبرأ وأ ثالث يهو «"لابجلا
 روهمجو "فاشكلا" يف هيلع ىرج ام اذهو «نآرقلا وأ ةروسلا هذه تايآ هيلإ راشملاو ءرضاحلل امي راشملا "هذه" نعم

 (لمجلا ةيشاح) .ةقباسلا ةروسلا رحخآ مدقتملا لسرلا ءابنأ نم ىضم امل "كلت"ب ةراشإلا ىلع ةفئاط ترجو «نيرسفملا

 - .نآرقلا وأ ةروسلا هذه تايآ هيلإ راشملاو ءرضاحلل امب راشملا هذه ئعمم "كلت" نأ ىلإ ةراشإ :خ ! تايآلا هذه



 دجرلا ةروس ؟ 5 ظ رشع ثلاكلا ءرخجا

 ةلش ال قتلا هرمخ ادقبم. هتآرقل يأ كلير نم فايل لأ ف 8 "بي" نعم ةفاضإلاو
 ىذْلا هللا .ىلاعت هدنع نم هنأب ) َنوُئِمْؤُي ال ةكم لهأ ي أ سائلا رتكأ ّنكلَو هيف
 وهو: ,«ةناوطسألا وهو :دامع' ب "دّمَعلا" يأ 1 ٍرَمَع ِرْيَغِب ٍتاومَسلآ َعَفَر
 قسما لذ َرخَسَو هب قيلي ءاوتسا , شرعا ىلع ئّوَعَسأ مث ُ؟ الصأ دمع ال نأب قداص
 020000 .. ا تزةمبلا مو" شدا رجأو هل / ىرج امهنم كك َرَمَْلاَ

 لقتسم مالك "رملا" :ليق نإ ءاهل لحم ال ةلمجلا هذهو ,"باتكلا تايآ" ربخلاو أدتبم نوكي نأ "كلت" يف زوجيو -
 تايآ"و "رمل" ربخ "كلت" نوكي نأ زوجيو أدتبم "رمل" ليق نإ «ربخلا ىلع عفرلا لحم يفو «هيبنتلا درحم هب دصق وأ

 (لمجلا ةيشاح) .نايب وأ لدب "باتكلا

 ىلاعت هدوجو بوحجو ىلع ةلدألا ركذ يف عورش اذه [يولعلا ملاعلا نم لئالدلا يف عرش] :خإ يذلا هللا

 دم يذلا وهو" :هلوقب ىلفسلا ملاعلا نم ةلدأب اهبقعأو ,يولعلا ملاعلا نم ةلدأب أدبو «تالامكلاب هفاصتاو
 دامع عمج «ةيئرم دمع ريغب يأ "دمع"ل ةفص ربخ عضوم ف :خلإ دمع ريغب (يواصلا ةيشاح) ."ضرألا
 ديقلاو ديقملا ىفنب ققحتي ديقلا يفنب ققحتي امك ديقملا يفن نإف ءالصأ دمع ال نأب قداص وهو ءبهأو باهإك
 (نيلامكلا ريسفت) .ىرت ال نكلو ادمع اه نإ :فلسلا ضعب نعو ءاعيمج
 يفنلا اذه يأ :وهو (نايبلا حور) .ةيئرم دمع نم ةيلاخ يأ ءال ةفص ةلمجللاو ,”'دمع' ىلإ عجار ريمضلا :اهورت
 يفنب ققحتي ديقلا يفنب ققحتي امك ديقملا يفنلا نأل ؛اعم فوصوملاو هدا :ييززللا خيخون فلا ١ لإ قداص
 طيب درمز نما لبج وهو فاق لبج ىلع يأ] ادمع امه نإ :ليقو .نيلوقلا حصأ وه اذهو ءاعيمج ديقلاو ديقملا
 دمعلا ءافتنال نوككي نأ لمتحي ةيئرملا دمعلا ءافتناو :"نايبلا حور" ٍف لاقو «ىرت ال نكل ["بيطنخلا" .ايندلاب

 وهو يقرع رش اهايساول قر نأب طقف ةيؤرلا ءافتنال نوكي نأ لمتحيو «ىرت الف هل دمع ال يأ ءاعيمج ةيؤرلاو
 .هتردقب ةعوفرم اهكسمت ىلاعت هنإف ؛ةردقلا

 ءاوتسالاو «ءشرعلا ىلع ءاوتسالاو تاوامسلا عفر نيب بيترت ال ذإ ؛بيترتلل ال فطعلا درحب "مث" :خلإ ىوتسا مك

 ةبلغلاو رهقلا انه هب دارملاو ,ةهجلاو ةيمسجلا همازلتسال ؛ىلاعت هيلع ليحتسم كلذو نكمتلاو بوكرلا لصألا يف
 هيلع ىشم امو ؛فلخلا ةقيرط هذهو «هل ابلاغ ارهاظ نوكي نأ ءيش ىلع بكر نم نأش نم نأل ؛ءاليتسالاو

 (يواصلا ةيشاح) .حيحص نيقيرطلا نم لكو «فلسلا ةقيرط رسفملا
 عطقي  ضعشلا نإف ءنيعم تقو ىلإ يرجي امهنم لك :ان5# سابع نبا نع يور : "باهشلا' ينو :خلإ ةمايقلا موي
 كاهل ةقتسمل يرجت نسْمشلا و :هلوق ف امك امهنم دحاو يرجح فلتخي ال ءرهش يف رمقلاو ةنس يف كلفلا
 (لمجلا ةيشاح) .ةيآلا ريسفت يف قحلا وه اذهو :ليق ("8:سي)



 دعرلا ةروس ١ ع رشع ثالثا ىرغا

 2 ءاقلي !ةكم لهأ اي مُكلَعَل هتردق تالالد ٍتبأْلا ني ُلِضَفُي هكلم رمأ يضقي

 تباوث ًالابج َىِيوَر ايف قل َلَعَجَو ضَرأْلا طسب دم ىذا َوهَو (م) َنوُنِقوُن ثعبلاب
 ةتملظب ليا ىطغي ىيْفُي عون لك نه نكثا ٍجْوَر ايه لْعَج برملا ْلُك نيو نبأ
 يف 9 َنوُركفَحَيِمْوَقَل ىلاعت هتينادحو ىلع تالالد تيل روكذملاَكِلَد ىفَّنإ َراَلآ
 .خيسو بيط اهنمف «تاقصالتم َنَروبَجَتُم ةفلتخم عاقب ْمَّطِق ضَرَألا فَ .هللا عنص

 ١ داوي ون نيتاسب ُتّكَجَو ىلاعت هتردق لئالد نم وهو «هريثكو عيرلا ليلقو
 هلصاحو ضرألا عفانم

 اذهو «ةرك ال ةطيسب اهنأ يضتقي كلذو :ةيطع نبا لاق [يلفسلا ملاعلا نم لئالدلا يف عورش] :خلإ يذلا وهو

 نأل ؛"ضرألا دم" :ىلاعت هلوق كلذ فاني ال ةرك ضرألا نأ ليلدلاب تبث :يزارلا مامإلا لاقو ؛«ةعيرشلا رهاظ وه

 (نيلامكلا ريسفت) .حطسلا هباشت اهنم ةعطق لك تناك ربكلا ةياغ ف تناك اذإ ةركلا

 هنإف «"لبج" ةفص هنأ ىلع ثينأتلل ءاتلاو «ةيسار عمج «تبث اذإ ءيشلا اسر نم تباوث :الابج يساور اهيف لعجو

 ةثالث هيف زوجي :تارمثلا لك نمو (نيلامكلا ريسفت) .ةغلابملل وأ ةرثك عمج يه "لابج"و .درفم هنأك ةلق عمج هنوكل
 نأ :يناثلاو ءتارمثلا فانصأ نم فنص لك نم نينثا نيجوز اهيف لعجو يأ هدعب "لعج"ب قلعتي نأ :اهدحأ هجوأ
 لك نم" :هلوق ىلع مالكلا متي نأ :ثلاثلاو هل ةفض لصألا يف هنأل ؛"نينثا" نم لاح هنأ ىلع فوذحم. قلعتي
 (لمجلا ةيشاح) .تارمثلا لك نم اذكو اذك ضرألا يف لعج هنأ هريدقت «ىلوألا "لعج"ب قلعتيف "تارمشلا

 تارمشلا عاونأ عيمج نم اهيف د يأ "لعج" :هلوقب قلعتم وهو "تارمثلا لك نمو" :هلوقل ريسفت :عون لك نم
 لوعفملاف «ليللاب راهنلا يشغي :خ! هتملظب (نيلامكلا ريسفت) .ضيبألاو دوسألاو ضماحلاو ولحلاك «نينثا نيفنص

 ايأ نكتلا لضذإو بيكو ؛ليللاب راهنلا رتسي يأ راهنلا ليللا يشفي :"دوعسلا يبأ" يلو ."لبللا" وه لوألا
 نأ ليللاب بسنألا نأ الإ ليللا ةملظل رئاس اضيأ راهنلا ءوض نإف «لوألا ىلع ىناثلا لوعفملا مدقت ىلع لمحلاب

 هروهظ نأ رابتعاب ارهاظ ةيولعلا تايآلاب هقلعت ناك نإو ةيلفسلا تايآلا فيعاضت يف اذه دعو .يشاغلا وه نوكي

 (لمجلا ةيشاح) .الصأ ليل ال اهلظ عقوم قوف اميفو اهلظ وه امنإ ليللا نإف ؛ضرألا يف
 افصتم ارداق اميكح اعناص اهل نأ نوفرعيو ءاهعناص دوجو ىلع ةعنصلا كلتب نولدتسيف نولمأتي :نوركفتي

 (يواصلا ةيشاح) .ناميإلاو رابتعالا مه لصحي نيذلا مه مهنأل ؛ركذلاب نوركفتملا صخو «تالامكلاب

 .عفنلا ليلق يأ "عيرلا ليلق" :هلوقو"لمجلا" نم ؛ةحلم يأ ةخبس ضرأو خبس عضوم :لاقيو «تبني ال :خبس
 ."حارصلا" يف اذك «ةعفترملا ضرألا :ءارلا رسكبو ومنلا :ءارلا حتفب عير



 دعرلاةروس ١ / رشع ثلاغلا ءزجلا

 عمج ٌناَوْنِص ٌليِخَخَو :هلوق اذكو ,"بانعأ" ىلع ٌرجلاو "تانج" ىلع افطع عفرلاب

 ةدرفنم ِناَوَنِص ُرَيَعَو اهعورف بعشتتو دحاو لصأ اهعمجي تالخنلا يهو "ونص"

 ءايلاو نونلاب ُلِضَفُتَوٍدِحَو ءآّمب روكذملا يأ ءايلاو ءاهيف امو تانحلا يأ ءاتلاب سَ
 558 :.طماحو ولحم نمف هاف وكسو هقاككلا مضب لكلا ىفضْعَب مَع اهَضْعَب

 "بانعألا" ىلع افطع مهريغل رجلاو ؛"عطق" ىلع وأ "تانج" ىلع افطع صفحو ريثك نباو رمع يبأل :عفرلاب
 فطع هنأ ىلع رجلاب "عرز" أرق يأ :"بانعأ" ىلع رجلاو (نيلامكلا ريسفت) .رحلاو عفرلاب ئرق ”ليخنو" :هلوق اذكو
 «ةنونم ريغ ةروسكم ةينثتلا يف نونلا نأ كلذو «بارعإلا يف الإ هعمجو ةينثتلا يف قرف الو :"ونص" عمج ."بانعأ" ىلع
 نوكي ناونص :بزاع نب ءاربلا نع روصنم نب ديعس دنعو ءاهعورف بعشنتو دحاو لصأ اهعمجي تاليخنلا يهو
 (نيلامكلا ريسفت) .ءيش اهدنع سيل ةدرفم ةلخنلا نوكي ناونص ريغو ؛ةقرفتم امهسوؤرو ادحاو اهلصأ
 رخآ اعرفو هعمجي عرف انهه هب دارملاو «لثملا ونصلا لصأ :رجح نبا خيشلا لاق ءلوصألا ةفلتخم تاقرفتم :ةدرفنم

 يأ رثكألل ةيقوفلا :ءاتلاب (نيلامكلا ريسفت) .دحاو لصأ امهعمجي امهأل ؛هيبأ ونص لحجرلا مع هنمو ءدحاو لصأ
 كلذ عمو يأ :دحاو ءامب (نيلامكلا ريسفت) .روكذملا ليوأتب مصاعو رماع نبال ةيتحتلا ءايلابو «تانحلا ىقست
 لدي اذهو «دحاو لصأ نم نوكي دقو ءاهيف ةلضافتم ؛حئاورلاو موعطلاو ناولألاو لاكشألا يف ةرمثلا رياغتم اهارت

 :"نزاخلا" فو (نيلامكلا ريسفت) .ةيكلفلا تالاصتالا ببسب ال راتخملا لعافلا ريدقتب لكلا نأ ىلع ةعطاق ةلالذ

 (لمجلا ةيشاح) .حاورألا ماوق هب ؛لايس رهوج :هدح ف ليقو «مان لك ةايح هب «عئام قيقر مسج ءاملاو
 لاقو ءدحاو مهوبأو مهثيبحو مهحلاص مدآ نب لثمك اذه :دهاجم لاق :"نزاخلا" ف :ضعب ىلع اهضعب لضفنو

 تراصف اهطسبف «نمحرلا دي يف ةدحاو ةئيط ضرألا تناك مدآ نيب بولقل ىلاعت هللا هبرض لثم اذه :نسحلا

 جرختو اهتابن هذه جرختو ءاهرجشو اهترمثو اًقرهز هذه جرختف «ءامسلا ءام اههجو ىلع لزنأو ؛تارواجتم اعطق
 ةاميسلا» نم: مهيل لرتيفل هدا نم: ااوقلعع سانلا قللذ# هدلاو: ها ىقتيي لكو ءاهقيبعو اهحلمو اهشيس هلله
 (لمجلا ةيشاح) .عمست الو وهلتف موق بولق وسقتو «عضختو عشختو موق بولق قرتف «ةركذت
 (نيلامكلا ريسفت) ."رمألا ربديو" :هلوق قباطيل ؛يئاسكلاو ةزمحل ءايلاو رثكألل نونلاب :ءايلاو نونلاب
 لضفنو :لاق هنأك ؛عرزلا نم بحلاو «بانعألاو ليخنلا نم رمثلاف ءبحلاو رمثلا وهو اهنم لكؤي ام لكألا :لكألا يف

 موعطلا نم كلذ ريغو .ةضاضغو ةضومحو ةوالحو اردقو ةحئارو الكشو امعط ضعب ىلع اهضعب رمثلاو بحلا
 (لمجلا ةيشاح) .عفانملا مظعأ هنأل ؛لكألا ىلع رصتقا امنإو ءررضلاو عفنلاو نوللاك كلذ ريغ يف اضيأ اهلضفو
 .ضماحو ولح هنمف :رهاظلاو اذه عقو خسنلا ضعب ف :ولح نمف



 دعرلا ةروس ١8 رشع ثلاثلا ءزجلا

 09 يلف ِمّوَقِل يآ روكذملا كلذ ُْق نإ ىلاعت هتردق لئالد نم وهو

 :لوق .بحسلاب قرت يفق كل راعكلا بيذكت' نم آدسع اب تجَتك نإَو .توربدني
 امو قلخلا ءاشنإ ىلع رداقلا ّنأل ”ييِدَج قَْح ىف نأ ار ان ذأ ثعبلل نيركنم
 ,قيقحتلا نيعضوملا يف نيتزمهلا يفو ,مقداعإ ىلع رداق ءقبس لاثم ريغ ىلع مدقت

 ةءارقا و امك رو نيهجولا ىلع امهنيب فلأ لاخدإو «ةيناثلا ليهستو ىلوألا قيقحتو

 مهرب و تريلا كيلو هسكع ىرخأو «يباثلا يف ربخلاو لّوألا يف ماهفتسالاب

 يف لزنو 2: َنوُدِلَخ اف مه ٍراّملآ بص َكيِتلْوأَو موقع ىف ٌلَلْغألا َكيَِلْوأَو

 . ةمحرلا ٍةَبَسَحْلا َلَبَق باذعلا ِةَعَيَسِلَاِب َكَتوُلِجْعَتَسَيَو ءازهتسا باذعلا مهلاجعتسا

 نم لدب :ابارت انك اذإأ (لمحلا ةيشاح) .لقعلا ىلع ركفتلا مميدقت بسانف «ببسملا ىلع مدقم ببسلاو «هقلعتل

 كيسا يئاسكلاو عفانل ةءارق فو ؛ ”ديدح قلَخ يفل انثأ" هيلع لد ف ولع "اذ" ف لماعلاو هلوعفم وأ ء'مهوق'

 (نيلامكلا ريسفت) .رماع نبال هسكع ىرحخأو ءةدحاو ةزمهب يناثلا يف ربخلاو "انك اذئأ" :هلوق ف لوألا يف

 .خلإ رداقلا نأل ؛بجعلاب اقيقح يأ ابجع روكذملا موق ناك امنإ يأ "بجعف" :هلوقل ةلع :لإ رداقلا نأل

 هلوق امأو ,ةداعإلاو ءادتبالا نيب قرف كاف ناك ءيشب هتردق تقلعت اذإ هنأ 5 :مهداعإ ىلع رداق (لمجلا ةيشاح)

 يف لكلاف الإو ؛ىلوألاب ةداعإلا هيلع لهست ءادتبالا ىلع رداقلا نأ تاقولحملا ةداع رابتعاب كلذف "هيلع نوهأ وه" :ىلاعت

 "خإ ةءارق فو" :هلوقو ؛تاءارق عبرأ "اهكرتو" :هلوق ىلإ انه نم :خلإ نيتزمهلا فو (يواصلا ةيشاح) .ءاوس ىلاعت هتردق
 ."لمجلا" نم صخلم .ةيعبس اهلك و ةعست تاعرقلا عومجمف «ناتءارق هيف "هسكع ىرخأو" :هلوقو «تاعارق ثالث

 باذعلا ليجعت نوبلطي اوناك ةكم يك رشم نأ كلذو يأ :مهاجعتسا 5 لزنو
 نإ مهللا" :نولوقي ثيح ءازهتسا

 (يواصلا ةيشاح) ."ميلأ باذعب انتثا وأ ءامسلا نم ةراجح انيلع رطمأف كدنع نم قحلا وه اذه ناك

 نعي [ايندلا يف مهاجعتسا نعي ةيفاعلا لبق] :ةنسحلا لبق (ريبكلا ريسفتلا) .مهؤوسي هنأل ؛ةئيس يمسو :باذعلا

 ."حورلا" نم .هل لصأ ال هلوقي يذلا نأ اراهظإو ءمهنم ءازهتسا ريخلاو ةمحرلاو ةيفاعلا لدب رشلاو باذعلا نوبلطي

 اوبلط موقلاف ءايندلا يف رفظلاو رصنلا لوصحبو ةرخآلا يف باوثلاب نامبإلا ىلع مهدعي هلي ناكو :"ريبكلا" يف لاقو
 «"ةنسحلا لبق ةئيسلاب كنولجعتسيو" :هلوقب دارملا وه اذهف رفظلاو رصنلا لوصح هنم اوبلطي مو باذعلا هنم :

 - لاجعتسالاب قلعتم هنأ :امهدحأ ؛ناهجو هيف :خإ ةنسحلا لبق .ريخأتلاو لاهمإلاب انهه ةئسحلا رسف نم مهنمو



 دعرلا ةروس ١6 رشع ثلاثلا ءزجلا

 نم مهلاثمأ تابوقع يأ :ةرمسلا نزوب ةلثملا عمج ُتَلْعَمْلا ٌمِهِلَبَق نِم َتَّلَح َدَقَو
 كرتي م الإو ريب عم َْلَع اَنْ ٍةَرِفْغَم وُدَل َكَبَر َّنِإَو ؟اب نوربتعي الفأ ؛نيبذكملا

 لول أوُرفك َنيِذَلا َلوَقَيَو .هاصع نمل( ٍباَفِعْلا ُديِدَشَل كَلَبَر َّنِإَو ةباد اهرهظ ىلع

 ٌتنأ آمن :ىلاعت لاق ؟ةقانلاو ديلاو اصعلاك ل قي ىلع ِهْلَع لن "اه

 ةهوع فلق هك 112 7-0 2) واَهرموَ ٍلُكَِو تابآلا ناينإ كيلع سيلو نيرفاكلا فارغ ليم

 (لمجلا ةيشاح) .ةئيسلا نم ةردقم لاح هنأ ىلع فوذحمب قلعت هنأ ناثلاو هل افرظ -

 نيبو اهنيب امل ا تيمس :تابوقع (نزاخلا ريسفت الياياوو تير يي نت ةمقن ةلثملاو :ةلثملا عم

 لاهمإلا انهه هب دارملا :خإ ةرفغم وذل (دوعسلا يبأ ريسفت) .صاصقلل لاثملا هنمو «ةلثامملا نم هيلع بقاعملا

 لجعي ال سانلل روفغل كبر نإ :قيعملاو :دوعسلا وبأ لاقنأ لإ الإو" :هلوقب رسفملا هيلإ راشأ امك باذعلا ريخأتو
 ءاشي نيح مهنم ءءاشي نم بقاعيف باقعلا ديدشل كبر نإو ءاهريخأتب مهلهمب لب نيملاظ اوناك نإو ةبوقعلا مهل

 (لمجلا ةيشاخ) .لامهالل سيل ةولخعتسا ام ريخأتف

 ٍلَجأ ىلإ مهو ْوُي كلو باد ْنِم اًَهرْهظ ىَلَع َكَرَئا اًماوُيْسك اع تت هلا فحاول و9 :ىلاعت لاق امك : :إ كرتي مل الإو

 امك اقلطم ةرفغملا ال «ةبوقعلا لاهمإو ايندلا يف ةرفغملا ةرفغملاب دارملا نأ ىلإ كلذب ريشي هنأك (4 :رطاف) © ىَمَسُم
 كودب وهو ملظلا عم ةرفغملا مذ قيويعس ايلا باتك يف ةيآ ىجرأ يه :يدسلا لاقو .ريسافتلا رئاس ف روكذملا وه

 تبلغ ايندلا يف هللا ةمحرف ؛كلذ ىلع مادو يأ :هاصع نمل (نيلامكلا ريسفت) .اهليزتو ملظلا عفرت ةبوتلا إف «ةبوتلا
 (يواصلا ةيشاح) .ةصاخ نينمؤملل هتمحر تدرفنا دقف ةرخآلا يف امأو ؛مهرفاكو مهنمؤم قلخلا عيمجل هبضغ
 نأ لمتحيو :ميظعتلل "ةيآ" يف نيونتلاف ءيأرلا ئداب يف اهكردي نم اهمظعتسي ةرهاظ ةيلج وه امث :ديلاو اصعلاك

 راذنإلا الإ كيلع سيل يأ :رذنم تنأ امنإ (نيلامكلا ريسفت) .الصأ لزنأ امي دادتعالا مدعل ؛ةدحولل نيونتلا نوكي

 (يواصلا ةيشاح) .رفكلا يف تنعتلا لب «نامعإلا كلذب مهدصق سيل رافك نودناعم مغأل ؛كيلإ يحوأ اع .

 ىلإ مهوعديو قحلا ىلإ مهيدهي ؛مهيلع بلاغلا وه ام سنج نم هزجعمب صوصخم يبن موق لكل يأ :داه موق لكلو
 نك" الو ؛مهتقيرط ىلإ برقأ وه ام هتزيهعم لعج رحسلا وه الللي ىسوم كامز قف بلاغلا تاك املو.«باوصضلا

 املو ؛همكألاو صربألا ءاربإو ىتوملا ءايحإ :وهو ءبطلا بساني ام هتزجعم لعج بطلا 0ع ىسيع مايأ يف بلاغلا

 جراخخ دح ىلإ ةغالبلا باب يف هغولبو نآرقلا ةحاصف هتزجعم لعج ةغالبلاو ةحاصفلا همي انيبن نمز يف بلاغلا ناك

 راهظإ دنع اونمؤي ال نأف مهعابطب قيلأو مهتقيرط ىلإ برقأ اهنأ عم ةزجعملا هذمب اونمؤي ل املف ءناسنإلا ةردق نع

 - .مهحرتقم ىلإ اوبيحأل الإو اداشرتسا ال اتنعت تايآ اوحرتقاو «ىلوأ تازجعملا رئاس



 دعرلا ةروس ١ تأ رشع ثلاثلا ءزجلا

 ا
 عا رو ف ريفإ لآ دنع تو سويت“ ب 5 ' ب

 ىثنأا لح امحن ام ملعي هللا .نوحرتقي ام ال تايالا نم هيطعي ام. مهر ىلإ مهوعدي يب

 لمحلا ةّدم نم ُماَحَرْألا صقنت ُضيغت اَمَو كلذ ريغو دّدعتمو دحاوو ىثنأو ركذ نم
 لس

 - دع 2 0 9 5 5# رق ع 3 و و 7 رمد نيت

 27 يلح لو ثا 1 بيغلا ٌملدع .هزواجتي ال دحو ردقب نإ رادقمب ءهدنع ءىش لكوو هنم دادزت امو

 ءايب ءرهقلاب هقلح ىلع 55 لاَعَتُمْلا ميظعل ١ ٌريبكل [ دهوش امو باغ ام ةَدنِيِشلاَو

 5 اع نو جلع 5-5 و 0 1 ' 5" 5 للا سا روح 8

 د هر
 را

 هل 2 راَبّلآِب هقيرط يأ هبرس يف هباهذب رهاظ ٌبِراَسَو همالظب ليلاب

 نيقيرفلا نم "موق لكلو" ءمهتياده كل سيلو رذنم تنأ امنإ يأ «هللا وه داهلاب دارملاو :"ةيمجنلا تاليوأتلا" فو -
 (نايبلا حور) .رانلا ىلإ نايصعلاو رفكلاب نالذخلا ىلإ داهو «ةنجلا ىلإ ةعاطلاو ناميإلاب ةيانعلا لهأل داه ,مهيدهي "داه"

 نوكت نأ :يناثلاو ؛هلمحت يأ فوذحم دئاعلاو ةيمسا ةلوصوم "ام" نوكت نأ :اهدحأ «هجوأ ةثالث هيف :خإ لمحت ام

 "لمحت"و ءادتبالاب عفر لحم يف اهنأ :اهدحأ ,ناهجو اهلحم يفو .ةيماهفتسا نوكت نأ :ثلاثلاو «دئاع الف ةيردصم

 (لمجلا ةيشاح) ."لمحت" لوعفم بصن لحم يف اهنأ :يناثلاو ءملعلل ةقلعم ةلمحلاو هربخ

 سمح ىلإو يعفاشلا دنع عبرأ ىلإ وأ اندنع نيتنس ىلإ اهيلع ديزأو رهشأ ةعست نم لقأ نوكت اهإف :خلإ لمحلا ةدم نم
 ضيغلا :نسحلا نع ديمح نب دبع ىور ؛خلإ ىثنأ لك هلمحت ام ملعي يأ ةثالثلا عضاوملا يف ةلوصوم "ام"و ؛كلام دنع
 انأ هتيضغو ءاملا ضاح :لاقي ءامزالو ايدعتم ءاج ضاغو :ءعضولا يف يأ اهيلع تداز ام ضيغلاو ؛ةعست نود ام

 دحلا نع ءيش فلختي ال :هزواجتي ال (نيلامكلا ريسفت) .ةيردصم "ام" نوك نيعت يناثلا ىلعو «دادزا اذكو

 فقولا يف ريثك نب أرق :خلإ ءايب (يواصلا ةيشاح) .كلذ ريغو قزرو ةواقشو ةداعس نم هل هللا هردق يذلا

 (بيطنخلا ريسفت) .الصوو افقو ءاي ريغب نوقابلاو «ماللا دعب ءايب لصولاو

 هنأل ؛ربخلا نثي مل امنإو ءأدتبملا وه "رهج نم"و "رسأ نم"و مدقم ربخ هنأ :امهدحأ ءناهجو "ءاوس" يف :مكنم ءاوس
 (لمجلا ةيشاح) ."مكنم" :هلوقب هفصول هب ءادتبالا زاجو أدتيم هنأ :يناثلاو ءوتسم نيعمب انه وهو ردصم لصألا يف
 ىلع بهاذلا :براسلاو ؛ةهجولاو قيرطلا :برسلا ؛(سوماقلا) هقيرط يأ ءارلا نوكسو نيسلا حتفب :هبرس يف

 وه نم" ىلع فطع "براس"و ."سوماقلا" يف اذك ءيعرلل هجوت حرفك ابرس برسو «ضرألا يف ههجو
 اذهو ءرفاك وأ نمؤم :ناسنإلل (نيلامكلا ريسفت) .نينثالا يعم يف "نم" نأ ريغ "فختسم" ىلع وأ "فختسم

 (يواصلا ةيشاح) .ءيش لكل ظفاح وهف الإو «يناسنإلا عونلل ةمركتلا ةديزم نم



 دعرلا ةروس ظ ١ هال رشع ثلاثلا ءرجلا

 هلآ رمأ نِم نم هنوف تارو هولك يو همادق هي دي نيب نم ةيقتعل تلبقعم مر ظ ةعرؤفب قب كي ةينقنل هكصنم سجنا

 , قايسلاب هيلع لولدملا 1
 ام اوريغي ىتح هتمعن هيباس روش ان ينقل مهريغو حلا نم ةرمأب يأ ل م( كل | | 1

 نم سل دم هلق ًاباذع اَءَوُس ِمْوَقِب هلل َداَرَأ 1َذِإَو ةيصعملاب ةليمجلا ةلاحلا نه ةييقنأب

 ةذئاز نم هللا ربغ يأ فيوُد نم اءوس مه. هللا دارآ نطرمُهَل اَمَو اهريغ الو تابقعملا

 م11 2 كاع ةطلاو ةلاعلاو قئاوراطاو عيون فاطتاعع صاصام هته اهتم تاهت دن .ةادمادو ةاطماطتا# ةلااق .مهنع هعنك. يو لاَ

 بقاعت ةرثكل ؛تابقعم ةظفحلا ةكئالملل ليقو ."سوماقلا" ف امك راهنلاو ليللا ةكئالم تابقعملاو :تابقعم

 لضألاو ؛بقتعا نم هنأ ىلإ ريشي :هبقتعت .راهنلاب مهضعبو ليللاب مهنظعب مهضعب «ضرألا ىلإ لوزنلا يف اضعب مهضعب

 هلاوقأ هنوبقعي مهأب وأ فظفحل اضعب مهضعب بقعت نأب هبقعت ةكئالم :ئعملاو ؛فاقلا يف ءاتلا تمغدأف تابقتعم

 (نيلامكلا ريسفت) .هنوبتكيف هلاعفأو

 ءادتبال "نم"و "تابقعم"ب قلعتي نأ زوجيو "تابقعم" ل ةفص هنأ ىلع فوذحم.قلعتي نأ زوجي :خ! هيدي نيب نم

 :هلوق دنع مات هجوألا هذه ىلع مالكلاو ءاربخ عقاولا فرظلا يف يذلا ريمضلا نم الاح نوكي نأ زوجيو «ةياغلا

 نافرح قلعتي فيك :تلق نإف .هفلح نمو هيدي نيب نم هنوظفحي يأ "هنوظفحي' ب قلعتي نأ زوجيو ."'هفلخ نمو"
 نأ :باوجلاف ؟"هللا رمأ" ىلع ةلحادلا "نم"و "هيدي نيب" ىلع ةلحادلا "نم" امهو دحاو لماعب ئيعمو اظفل نادحتم

 (لمجلا ةيشاح) .هرمأب يأ :هلوقب حراشلا هيلإ راشأ امك ءابلا نيعمب "نم" نأ يأ ئبعملا يف ىلوألل ةرياغم ةيناثلا "نم"

 هنوظفحي :ليقو "هللا رمأب هنوظفحي" : نك سابع خ نباو ىلع ةءارق هيلع لدي «ءابلا نعم. "نم" نأ ديري :ةرمأب يأ

 ىرخأ ةفص "هللا ريفأ نه" :ليقو ءاراضملا قفا وأ راقغتساالاب بنذأ اذإ هللا سأب نم هنوظفحي وأ هللا دل لجأ خف

 ةيللاك هريغو: هنوظفحي ةليص "سدا نم" هللا رمأ نم ةتثاك تابقعم.هل' :ليق ةنأك لظفحلل ةلصب سيلو تابقحملل

 مكب لكو هللا نأ ال ول" :رابحألا بعك نعو .لاثملا ليبس ىلع "نجلا نم هنوظفحي" :يعخنلا لوقو ؛برقعلاو
 :اعوفرم هذ نامثع نع يربطلا ريرج نبا جرخأ :ةدئاف .متفطختل مكبرشمو مكمعطم يف مكنع نوبذي ةكئالم

 هفلخ نمو هيدي نيب نم نانثاو ؛هراسي نع دحاوو هنيمب نع دحاو «راهنلاب ةرشعو ليللاب ةرشع يمدآ لكل'
 ناظفحي سيل هتفش ىلع نانثاو ؛هعضو ربكت نإو هعفر عضاوت نإف «هتيصان ىلع ضباق رخآو «هيبنج ىلع نانثاو
 (نيلامكلا ريسسفت) .طمان اذإ هاف لخدي نأ ةيحلا نم هسرحي رشاعلاو ص دمحم ىلع ةالصلا الإ

 مهلاوحأ اولدب اذإ الإ موق نع ةمعن عطقي ال هنأ هللا ةداع ترج هنأ ئععملاو ؛ةعاطلا يهو يأ :ةليمجلا ةلاحلا نم

 (لمجلا ةيشاح) .مهرمأ يليو رصان يأ :لاو (يواصلا ةيشاح) .ةحيبق لاوحأب ةليمجلا



 دعرلا ةروس 0 1 1 رشع ثلاثلا ءزجلا

 . يني دنيا ! 2 ل لس ىءربيص وذ م ع

 | يف مل اعمطَو داس نم عيكس افوخ ل 00 م وه

 595 ار غرقت ميسو فس لا ناحبس - وق ءهِدَمَحي اسبلتم هقوسي

 ؛هقرحتف ُآََي نم اي ُبيِصْيَف باحسلا نم جرخت ران يهو َقِعَوّصلآ ُلسيرُيَو هللا يأ
 بهذ نمأ ؟هللا امو ؟هللا لوسر نم :لاقف هوعدي نه 226 يبلا هيلإ ثعب لحر يف لزن

 برعلا ةنعارف نم

 رافكلا يأ َحَهَو هسأر فحقب تبهذف ةقعاص هب تلزنف ؟ساحن نم مأ ةضف نم مأ ؟ وه

 » ٍلاَحلأ ُديِدَّسَوَهَو هلأ ىف | 306 يبنلا نومصاخي ت وأدب
 1 3 ب 3 : 1

 بتنا( :دعرلا) هَل ُدَرَم الف ًاعوُس مْؤقب للا َداَرَأ اذ | و7 :هلوقب ىلاعت هناحبس ربخأ امل :قربلا مكيري يذلا وه

 يذ ىلع وأ ,عمطو فوحخ هسفن يف هنأك قربلا نم لاحلا ىلع ابصتنا خلإ «َقْرَبْلا ُمكيِرُي يِذَلا رهط :هلوق هيلع

 قربلا عمل دنع قعاوصلا عوقو نم فاخي :ىعملاو «نيعماطو نيفلاخ يأ نيبطاخملا نم وأ ,عمط يذو فوخ
 (نيلامكلا ريسفتو يواصلا ةيشاح) .ثيغلا ف عمطيو
 اي :اولاقف #2 يبنلا ىلإ دوهي تلبقأ :بيرغ نسح لاقو اد سابع نبا نع يذمرتلا ىور :خلإ لكؤم كلم وه
 اب قوسي «ران نم قيراخم هعم باحسلاب لكوم ةكئالملا نم كلم :لاق ؟وه ام دعرلا نم انربحعأ !مساقلا ابأ

 رمأ ثيح ىلإ ىهتني يح هرجز اذإ باحسلاب هرحز :لاق ؟توصلا اذه ام :اولاقف هللا ءاش ثيح باحسلا
 (نيلامكلا ريسفت) .ببسلا ىلإ دنسأف دعرلا اوعماس حبسي هنأب مالسإلا ةفسالف ةيآلا لّوُأ .تقدص :اولاق

 لوعفمو "بيصي" لوعفم "نم" :ءاشي نم (نيلامكلا ريسفت) ."ةكئالملا حيبست هنإ" ثيدح هيلع لدي امك :لوقي
 (نيلامكلا ريسفتإ .هباصأ هللا ءاشي نم :هريدقت فوذحم "ءاشي"

 :فاقلا رسكب فحقلا "راتخملا" يف :هسأر فحقب (لمجلا ةيشاح) .هللاب ناميإلا ىلإ هنوعدي ارفن :هوعدي نم
 .ةعيبر نب ديز همسا لجرلا :ليقو «رازبو ريرج نباو سنأ نع يئاسنلا هجرخخأ :غامدلا قوف يذلا سأرلا مظع
 .لادجلا لاح يف ءاشي نم امي بيصي يناثلا ىلع نيعملاو ءلاحلل وأ فطعلل واولا :نولداجي مهو (نيلامكلا ريسفت)

 اذك ذحألا وأ ءيدسلاو ةداتقو حي نبا ىور اذك ةوقلا ئيعم. لحما نم :لاخا ديدش وهو (نيلامكلا ريسفت)

 يأ ةلحامملاب "لاحمل" رسف دقو «ماقتنالا ديدش دهاحجم نع متاح يبأ نبا هاور ام هانعمبو د يلع نع يور

 (نيلامكلا ريسفت) .ةليحلا لامعتساب فلكت اذإ :لحمت هنمو «كالهلل ضرعو هداك اذإ نالفل لحم نم ةدياكملا



 - ف ظ دعرلا ةروس ١ ه4 رشع ثلاثلا ءزجلا
 نوعدي َنيِدِلاَو هللا الإ هلإ ال يهو هتملك يأ قحلا ةوعذ ىلاعت ءهل .ذخألا وأ ةّوَقلا سا وهل هع دعا اك“ 1 نأ نا مدم# ا يلا 2 ال

 ءىثب مهل نوبيجتسي ال م مهو هريغ يأ -هنوذ نم دو - ل ني حل 11 بيف هل مادهألا هريغ أ ههلاورلا ل نودبعي ءاتلاو ءايلاب

 رثبلا ريفش ىلع ِءآَمْلأ لإ هّيفك طساب ةباجتساك يأ ٍطِسَبُك ةباجتسا اَّلِإ هنوبلطي

 مه اه قللذكف ءادبأ هأف يأ يفلبيّوه اَمَو هيلإ وقبلا نم هعافتراب ُهاَف َعلَبَيِل هوعدلي
 عاملا يأ

 2 ِلَلَص ىف الإ ءاعدلا ةقيقح وأ مانصألا مقدابع َنيرِفكلا اعد امَو مض لنابيحججة سمك ا.

 11 و طلع 0 قالا 11018 8 اعلم نضوألاو تاونمنكلا ىف نم ُدِجَقَي هنو .عايض
 لاحت

 ةملك يهف هللا لوسر دمحم يهو اهتليدع عم يأ "هللا الإ هلإ ال يهو" :هلوق ءامب رمأو اهعرش يأ :قحلا ةوعد هل
 (يواصلا ةيشاح) .ا؟ رارقإلاب الإ دحأ نم مالسإلا لبقي الف «مالسالل احاتفم تلعج قحلا

 يأ فوذحم ردصملا لعافو ؛لوعفملا ىلإ فاضم ردصم فذح ريدقت ىلع مالكلا نأ ىلإ راشأ :خلإ ةباجتسا الإ

 غلبي نأ هنم بلطي هيلإ هيفك طسب نمل ءاملا ةباجتساك ةباجتسالا يأ :"نزاخلا" يفو «هيلإ هيفك طسب نم ةباجإك
 سحي ال دامح هنوعدي ام كلذكف «هءاعد بيجي نأ ردقي الو هشطعب الو هيفك طسبب رعشي ال دامج ءاملاو «هاف
 ناشطعلا لجرلاب مانصألا دبعي نم هبش ىلاعت هنأ :نعملاو .مهعفن ىلع ردقي الو ءمهتباحإ عيطتسي الو مهئاعدب
 (لمجلا ةيشاح) .ادبأ هيتأي الف «هناسلب وعديو ءاملا ىلإ هيفكب ريشي وهف ديعب نم ءاملا ىري يذلا

 هيف غلابب ءاملا امو يأ مقلل "هغلابب" يف ءالاو ءءاملا ريمض هنأ :اهدحأ ءهجوأ ةثالث "وه" يف :خا] هغلابب وه امو

 ىلع رخآلا غلبي ال امهنم دحاو لك ذإ ؛ءاملا غلابب مفلا امو يأ ءاملل "هغلابب" يف ءاحلاو ءمفلا ريمض هنأ :يناثلا

 "هغلابب" ف ءاملاو طسابلا ريمض نوكي نأ :ثلاثلا .ناحيحص اهمدعو دحاو لك ىلإ لعفلا ةبسنف «لاحلا هذه

 (لمجلا ةيشاح) .ءاملا غلابب ءاملا ىلإ هيفك طساب امو يأ ءاملل

 مانصألا اوعد نإو ؛مهبيجي ال هللا اوعد نإ مهنأل ؛اقلطم وأ مانصألا مهؤاعد يأ ءاعدلا ةقيقح وأ :مانصألا مهقدابع

 رومأ ف امو «ةرخآلا ءاعدب صوصخم وهف كلذ ىلعو مير مهئاعد :ام5# سابع نبا نعو ؛مهتباجإ نوعيطتسي ال
 (نيلامكلا ريسفت) .سيلبإ ةوعد ةباجإ ليلدب لبقي دقف ايندلا

 عئاضب سيلف هلل مهؤاعد امأو ءارض الو اعفن هسفنل كلمي ال نم ريغ نم بلط هنأل ؛اعئاض مهؤاعد ناك امنإ :عايض
 ريل بجي يذلا وه اذه «نامإلل مهيدهيف ةنحلاب ناك نإو رهاظف ايندلا رومأب ناك نإف ءءاش نإ مهل بيجتسي لب

 4 ٍلالَّض يف الإ َنيرفاكلا اعد اًمَوِو» :ةلمجو لإ (©:لافنألا) 4ةبذَعُيل هَ للا ناك اًمّوِل# :ىلاعت هلوق هديؤيو هيلإ

 (يواصلا ةيشاح) .اهلبق ام



 دعرلا ةروس ١ هه رشع ثلاثلا ءزجلا

 راب غلاب ' و دن دجسي َو فيسلاب هركأ نمو نيقفانملاك " هلو ريجراك رد ّء 5 7

 55 اي هريغ يأ ءِهْيوذ نم ريم :مهل لق ةريغ باوج ال / لوفي مل

 لَه لق خيبوت ماهفتسا ؟امهكلام متكرتو ارم لَو اًعْفَت :ييفنأل َنوُكِلَمَي دل اه ودبعت
 رونلاَو رفكلا تّماظلا ىوَتَسَت لَه ْمأ نمؤملاو رفاكلا ٌريِصَبلاَو ئَمعَألا ىوَتَْسَي © قلن . ' ري 7 اع رع ظ , رعبض ع ه6 عم 8
 20171110031 20100111111 ارش هلي اولعَج مآ ال ؟نامبإلا

 طلسم نم" ىلع فوطعم :مهلالظو (كرادملا ريسفت) .قيضلاو ةدشلا لاح يف نيرفاكلاو نيقفانملا يعي :اهركو
 ؛هتقيقح دوجسلاب ديرأ نإ هبحاصل اعبت ةقيقح هدوجس لظلا دوجس ئعمو هرسفملا هردق امك "دجسي هيلع

 ناسنإلا لمحت يلا سفنلا نع اهولخل اعوط اهلك لالظلا دوجسو «يزاجملا ىعملا هب ديرأ نإ هدايقناو هعوضحخو
 ؛اعوط امهعوضخف لظلاو مسجلا امأو ءمسجلا اهاوح ىلا سفنلا وه امنإ هراكلا ةقيقحلا يفف ءءاضرلا مدع ىلع

 (يواصلا ةيشاح) .هلل هلظ دحس منصلل دجس اذإ رفاكلا نإ :ليق اذلو

 لاوزلا نيب ام :ةيشع عمج اياشعلا لاصآلاو «ةادغ عمج ودغلاو «ةركب عمج فاكلاو ةدحوملا مضب :ركبلا

 ,راهنلا لوأ يهر ةركب عمج :ركبلا (نيلامكلا ريسفت) .برغملا ىلإ رصعلا نيب ام ليصألا نأ روهشملاو ؛بورغلاو
 دجسي يأ «"دجسي" فرظ "يف" نعم. ودغلا يف ءابلاو ءبورغلا ىلإ رصعلا دعب وهو ةيشع عمج "اياشعلا" :هلوقو

 هل صاصتخا ال مالسإلل دايقنالا وأ هتقيقح هب ديرأ ءاوس دوجسلا نأل ؛ماودلا امم دارملاو «نيتقولا نيذه يف

 نيب هنأل ؛هريغ مهل باوج الو «هولوقي مل نإ كلذب مهنع بحأ :هريغ باوج ال ."لمجلاو حورلا" نم «نيتقولاب
 هعاونأ ددعتل ؛اعمج تاملظلاب هنع ربعو :رفكلا .هريغو "بيطخلا" نم «مهفارتعال ةياكح هنأكف هيف ةيرم ال

 يهو تاملظلا رادل لصوم هنأل ؛تاملظ رفكلا 0 56 رونلاب هنع ربع اذلف ؛دحتم وهف ناعاإلا فالخب

 (يواصلا ةيشاح) .ةنحلا يهو رونلا رادل لصوم هنأل ؛رونلاب ناميإلا يمس و «رانلا
 مأ" "لإ ىمعألا يوتسي له" :نيماهفتسالل عجار اذهو «يفنلا نعم. وهف يراكنإ ماهفتسالا نأ ىلإ هب راشأ :ال
 يوتسي له :"ةيمجنلا تاليوأتلا" فو ءاصخلم ال باوجلا :'"بيطخلا" يفو (لمجلا ةيشاح) ."خلإ يوتست له

 نأ ردقي ال ذإ ؛ىمعألاك لوألاف .ىلوملا لامج رون رحب يف قرغتسم وه نمو ىوه او ةعيبطلا تاملظ يف نكتسملا

 ءءاملا ريغ ىري ال هيف صئاغلاو رحبلا يف قرغتسملا نأ امكف ءريصبلاك يناثلاو كلملا تاملظ ف نم توكلم ىري
 .هللا ىوس ةريصبلا لهأ اذكف



 دعرلا ةروَس 1 ١٠65 رشع ثلاغلا ءرجلا

 اقم ودقتعاف مَ لع هللا قلخب ءاكرشلا قلخ يأ ُقَلَآ َهَبَسَتَف -هقلخك أوُقْلَخ
 "ارلعج" ىلع فطع

 قلاخلا الإ ةدابعلا قحتسي الو ,كلذك رمألا سيل يأ راكنإ ماهفتسا ؟مهقلخي مدابع
 لعاجو قلاخت نيب قرف ال لإ

 5 ل

 2: ُرّمَمْلا ُدِحولأَوهَو ةدابعلا يف هل كيرش الف «هيف هل كيرش ال نب نك ُقَِح هلآ لف
 َكلاسِق ارطم#ارامشلا ترو .ىلاعت لوبا :لاقف لطابلاو قحلل ًالثم برض مث .هدابعل

 ءاهمسلا 3 ةهجب نم وأ .تاعسلا

 ههجو ىلع ام وه هيلع ايلاع ايار ادب ليس َلَمَمحأَ اهئلم رادقمب اًهِرَدَقِب ةَيِدَوُأ

 ضرألا رهاوج نم املا ف ِهيَلَع ءاتلاو ءايلاب َنوُدِقوُي اَمِمَو هوحنو رذق نم

 555 يباوألاك هب عفتني تم وأ ةنيز ٍةَيلِح بط ةآقيتأ سحتلاو كال

 هبتشاف ءهللا قلخ لثم اوقلخ دق نيقلاخ ءاكرش هلل اوذختي مل مهفإ يأ "ءاكرش ل ةفص :خلإ هقلخك اوقلخ

 ةدابعلا اوقحتساف هيلع هللا ردق امك قلخلا ىلع ءالؤه ردق :اولوقي يح ءاكرشلا قولخمب. هللا قولخم مهيلع
 قلخلا هيلع ردقي ام ىلع نوردقي ال نيزجاع ءاكرش اوذختا مهنكلو دبعي امك مهدبعنو ءاكرش هل مهذختنف
 "ءاكرش"ل ةفص وهو هقلخ لثم اوقلخ :هقلخك (كرادملا ريسفت) .قلاخلا ةيلع ردقي ام ىلع اوردقي نأ الضف

 (كرادملا ريسفت) .هللا قلخ لثم اوقلخ دق نيقلاخ ءاكرش هلل اوذختي مل مهشإ يأ

 مل مانصألا هذه نأ ةرورضلاب نوملعي رافكلا لب هللا قلخب هبتشي ىح هللا قلخك اوقلخي مل :كلذك رمألا سيل

 لهج ضحم ةيهولألا يف هلل ءاكرش اهايإ مهلعجف كلذك ناك اذإو ءالصأ رثأ الو قلخ الو لعف اهنع ردصي
 يبأ" فو ءرهنلا انهه دارملاو «ةرثكب هيف ءاملا ليسي يذلا عضوملا وهو داو عمج :ةيدوأ (يواصلا ةيشاح) .دانعو
 نوكي نأ لمتحي ؛ربكلاو رغصلا يف هيلع ردقم ضرألا ًالمب :اهئلم رادقمب .لالت وأ لابح نيب جرفم وهو :"دوعسلا

 يناثلا ىلعو ءهيف يراجلا ءاملا يق ازاحمب نوكي نأ لمتحيو .دانسإلا يف زاحملا نوكيو رهنلا وهو هتقيقح ىلع يداولا
 (نيلامكلا ريسفت) .مادختسالا قيرطب نوكي ريمضلا نم عضاوملا ةدارإف

 :هلوقل مدقم ربخ :هيلع نودقوي امثو (كرادملا ريسفت) .دبز هالع :ئعملاو ؛ةوغرلا نم ءاملا هجو ىلع العام وه :ادبز

 ف ريمضلا نم لاح "رانلا ف"و «بوذيل ءيشلا تحت رانلا لعج داقيإلاو ,”"نودقوي" ب قلعتم "هيلع'و "هلثم دبز'

 :ىلرألا اهنم ذختي صاصرلاو ساحنلاو ديدحلا نم :عاتم وأ (نايبلا حور) .هيلع سانلا دقوي يذلا نمو يأ "هيلع'

 (كرادملا ري ضر .ةضيلاو هلا د ةيردرلا بلع" ىلع فوطعم وهو ءرفسلاو رضحلا يف هب عتمتي امو

 (نيلامكلا ريسفت) .رهاوجلا قلطم نم وأ «ساحنلاو ديدحلا نم ثرحلاو برحلا تالآو :يباوألاك



 روكذملاَكِلاَذَك ريكل هيفني يذلا ضل وهو ليسلا دبز لثم أ لكم ةَبَرٍتييذأ اذإ

 رهاوجلا نم 9 دقوأ امو ليسلا نم ُدَبَرلآ ( اما امُهَلثَم يأ َلِطنَبْلاو ّقَحْل هللا ترضي

 ىف ىقبيُتُكَمَيَف رهاوجلاو ءاملا نم سائل فَي َم اّمأَو «هب ايمرم ًالطاب َءاَقُّج ُبَمْذَيَ
 تاقوألا ضعب يف قحلا ىلع الع نإو قحمنيو لحمضي لطابلا كلذك ءانامز ضَرألآ
 هير اوباَجَتَسآ َنيِذَلِل (2) لاكمألا هلآ نّيب ُبِرضَي روكذملا َكِلاَذَك يقاب تباث قحلاو
 مسهل .رأَّوَل رافككلا مهورشل اوييجتكك عل تين ةنجلا (َوَسُحَلَأ ةعاطلاب هوباحأ

 500 ِباَسِ وشوك قابلوأ باذعلا نم هب أَوَدَتفََل دُهَحَم دُهَلَثِمَو اًعيِمْح ضرألا ىف
 هلثم و 7 يف امم روكذملاب

 دعرلا ةروس ١ ه/ ظ رشع ثلاغثلا ءزجلا

 "ريكلا" :هلوقو .هعفديو هليزي يأ "هيفني" :هلوقو :هخسو يأ [ةثلثم هرخآ يف ةدحوملاو ءاخلا حتفب| :هتبخ وهو
 دادحلا قز :رسكلاب ريكلا :"حابصملا" يفو ءاهداقيإ ناكم يأ رانلا ةدقوم وهف روكلا امأو «دادحلا خافنم وهو

 (لمجلا ةيشاح نم) .تافاح يذ ظيلغ دلج نم نوكيو ءهب خفني يذلا
 نيبي يأ "برضي" :هلوقو «نادبزلا امهو لطابلل نيلثمو ءرهوجلاو ءاملا امهو قحلل نيلثم «ةعبرألا رومألا نم :روكذملا
 امك هيمسقب يأ "دبزلا امأف" :هلوق ,حراشلا هردق امك هفاضم ريدقت ىلع امهو ءرفكلاو ناميإلا يأ لطابلاو قحلا

 نايب "خلإ امأو" :هلوقو «لطابلل نالثم ناذهو «ليسلا نم لصاحلاو ئشانلا يأ "ليسلا نم" :هلوقو ؛:حراشلا هل راشأ

 (لمجلا ةيشاح) ."ام"ل نايب "رهاوجلا نم" :هلوقو ءشوشملا رشنلاو فللا ىلع مالكلاف «قحلا يلثم
 هباصتناو ءالثم ةضفلا وأ رهوجلا وأ ليسلا يمري يأ اهامر يأ اهدبز ردقلا تأفح لاقي «يمرلا وفحلا :هب ايهرم

 لحجرلا تأفحو يمرلا وفحلاو «نايغطلا دنع رحبلاو نايلغلا دنع ردقلا هفذقي ام :ءافحلا :"كرادملا" يف .لاحلا ىلع

 امك "خلإ الع نإو" :هلوقو «"ءافج بهذيف" :هلوقب ةيآلا يف هل ريشأ امك :لحمضي (نيلامكلا ريسفت) .هتعرص

 يمر امك ىمري ال تباث ءاملا نأ امك "تباث قحلاو" :هلوقو «"هلثم دبز" :هلوقبو "ايبار ادبز" :هلوقب اهيف هل ريشأ

 (لمجلا ةيشاح) .هثبحح ىفن امك ريكلا هيفني ال تباث رهوجلاو ؛هدبز
 «قفرلاو فطللاب هديبع داشرإل يأ :لاثمألا هللا برضي (نيلامكلا ريسفت) .ةصلاخلا ةضفلاو ءاملاك :قاب تباث قحلاو

 "اوباجتسا نيذلل" :هربخ أدتبم وهو ةنحلا :ىنسحلا (يواصلا ةيشاح) .لاثمألا نآرقلا هب ءاج ام ةلمج نم نإف

 باسحلا :باسحلا ءوس (نيلامكلا ريسفت) .هدعب ةيطرشلا ةلمجلا هربخ أدتبم "اوبيجتسي مل نيذلا"و ؛هيلع مدقم

 درو اذلو ؛ريمطقلاو ريقنلا نع نولأسيو باسحلا نوشقاني مهنأ دارملاو ,ءفوصوملل ةفصلا ةفاضإ نم وهف ءيسلا

 (يواصلا ةيشاح) ."”كله باسحلا شقون نم" :ثيدحلا يف



 دعرلا ةروس ١6 رشع ثلاثلا ءزجلا

 شارفلا جي : كال سو هَ هنأ ءيش هنم ري ال «هولمع ام لكب ةذخاؤملا وهو

 نمك هب نمآف ٌقَخَأ كير نِم َكيَلِإ لزنأ آمن ُمَلَعَي نم :لهج يبأو ةرمح يف لزنو .يه
 لوقعلا باحصأ 2: بّبلألا أولوأ ظعتي ٌركْدَتَي امإ ال ؟هب نمؤي الو هملعي ال ّْىَمعاّوه ظ 10 رجم ةضاو را «دع رو ظ عدلا
 7 اا ا لا سف 6 ١ 0 ند ينزع نع #ا فارع لا

 َنوضقنَي الو دهع لك وأ ءرذلا ملاع يف مهو مهيلع ذوحأملا ِهّللا ٍدهعب َنوفوي َنيذلا

 ناميإلا نم َلَصوُي نأ ب هرم آم َنوُلِصَي َنيذلاَو .ضئارفلا وأ نامإلا كرتب يَِقَنيِمل
| 

 لهجب يبأ مذو :ريخلاب اهيلع دعولاو ةليمجلا تافصلاب نزمح خدم :تايألا هذه نأ قو انيس :إ ةرم 5 لزنو

 نمو ةزمحل دعولا تاياف ةوييعلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا نكلو ءرشلاب اهيلع ديعولاو ةحيبقلا تافضلاب

 .ةمايقلا موي ىلإ هقلخو همدق ىلع ناك نمو لهج يبأل ديع ولا تايآو ؛ةمايقلا موي ىلإ هقلخو همدق ىلع ناك

 هللا ذهع ام وأ ؛'ىلي" :اولاق نيح .هتييؤبرب فارتغالا نم مهسفنأ ىلع هودقع ام :هللا دهغعب (يتواصلا ةيشاحإ

 ىلع ةيهلإلا بتكلاب ةمأ لك ىلع ىلاعت هللا همزلأ ام اذه ىلع دهعلاف «يهاونلاو رماوألا نم يأ هبتك يف ىلاعت
 (لمحلا ةيشافع) .لسرلا ةبسلا

 :اولاق "وكبرب تسلأ" :لاقو «رذلا ةئيه ىلع اةثع مدآ رهظ نم مهجرخأ ثيح لمنلا راغص يأ :رذلا ملاع يف

 نم لدب "لصوي نأ"و «هب هللا مهرمأ ام :هريدقت فوذحم لوألا لوعفملا :خلإ هللا رمأ ام (نيلامكلا ريسفت) .ىلب

 بجي لا محرلا دح يف فلتحاو ءمحرلا ةلص :لوألا ءرومأ اهيف جردني ةيآلا هذهو .هلصوي يأ رورحم ا ريمضلا
 اذه ىلعف ءامهتحكانم تمرح ىثنأ رخآلاو اركذ اهدحأ ناك ول ثيحب مرحم محر يذ لك :ليقف ءاهتلص

 مرح ريغ وأ ناك امرحم محر يذ لك يف ماع وه :ليقو «تالاخلا دالوأو تامعلاو مامعألا دالوأ هيف لحدي ال
 .باوصلا وه لوقلا اذهو ءثراو ريغ وأ ناك اثراو
 نع زارتحا "ديبأتلا ىلع" :انلوقف ءاهتمرحل ؛ديبأتلا ىلع اهحاكن لحي ال نم مرخحماو ,حصأ اذهو :يوونلا لاق

 محرلا عطق نأ ملعاو .ظيلغتلل لب اهتمرح سيل اهعرخت نإف «ةنعالملا نع زارتحا ' همكم رجلا :انلوقو عةجورلا تثيعأ

 ميلستلا هلقأو «نايسنلا مدعو لعفلاو لوقلاب ةناعإلاو ءادهإلاو ةرايزلاب دقفتلا اهانعمو «ةبحاو ةلصلاو مارح

 ةلصو ."ةقيرطلا حرش" يف اذك ةداعلاو فرعلاب ةربعلا لب عرشلا يف اهيف تيقوت الو «بوتكملاو مالسلا لاسرإو
 ؛بلغألا يف لهمع ال امل قاعلا نإف ؛نيدلاولا قوقعك رثأ ع رسأ يهو رمعلا ةدايزو قزرلا ةدايزل ببس محرلا

 (اصخلم نايبلا حور) .مالسلا مهيلع ءايبنألا لكب ناهيإلا :ياثلاو

 مدخلاو ناريخلا ةالاوم نم كلذ ريغو محرلاو ءمهضعبب رفكلاب مهنيب قرفي الف ءايبنألا عيمجم :ناميإلا نم

 (نيلامكلا ريسفت) .محرلا ةلص هب دارملا نأ ىلع نورثكألاو يوغبلا هلاق «ةقاطلا بسح ىلع نينمؤملاو



 دعرلا ةروس ١6 رشع ثلاثلا ءرجلا

 .هلثم مدقَت 22 باسل وص َنوُفاََكَو هذيع و يأ َمُكََ سي كلذ ريغو محرلاو

 نم هريغ ال ّحِيَر ِهِحَو بلط َءاآَغََبا ةيصعملا نعو ءالبلاو ةعاطلا ىلع ْاوُرَبَص َنيِذْلاَو

 َتَروُهَرَدَيَو ةَيِ الَعَو اري مهكر امم ةعاطلا يف اوُقَقَْأَو ةوَلّصلآ ْوُماَقَأَو ايندلا ضارغأ
 كلفن وأ اضرف

 ] تو راّدلا ىفُع ْمُح َكِتَلْوُ ربصلاب ىذألاو «ملحلاب لهجلاك عسل : ةَنَسَلاب نوعفدي

 يلا مه انكولخ َدَي ةماقإ ٍنَّدَع َتّتَج 2 يع ربك رادلا يف ةدومحملا ةبقاعلا يأ

 ...مهقاجرد ف نونوكي مهلمعب اولمعي مل نإو ٌمِهيَردَو مهج زو مِباَباَ نِم نمأ

 ءاسأر اهلعف مدع وهو ةيصعملا نع ربصلا اهالعأ «ةثالث ربصلا بتارم نأ ىلإ رسفملا راشأ :خإ اوربص 55
 نع ربصلا عيمجلا ىلعأو «ءالبلا ىلع ربصلا اهيليو «ةقاطلا بسح ىلع اهلعف ماود يأ تاعاطلا ىلع ربصلا اهيليو

 ربصلل ةثالثلا عاونألا ىلإ ةراشإ :خلإ ةعاطلا ىلع (يواصلا ةيشاح) .نيقيدصلاو ءايلوألا ةبترم هنأل ؛تاوهشلا

 (نيلامكلا ريسفت) .كولسلا يف اهئايب طوسبملا
 لصاحلا راضف «ناسحإلاب ةءاسإلا نوزاجي ئعملا وأ ءاهوحمتف ةئيسلا ةنسحلاب نوعبتيف :ةئيسلا ةنسحلاب نوعفدي

 هتلباقمب ممي ريغلا اهلعف يلا ةئيسلا نوعفدي يناثلا ىلعو ؛لبق اهوبستكا يلا مهتائيس مهتانسحب نوعفدي لوألا ىلع
 وه يذلا ملحلا ةنسحب لهجلا ةئيس عفد نعملاو ؛نيهجولا ىلع قبطني :خإ لهجلاك (نيلامكلا ريسفت) .ةنسحلاب
 ءاذيإ ةلباقم وأ ءرخآ ىذأ نع ربصلاب الجر ىذأ يذلا ءاذيإلا عفدو «هنع هملحب هيلع ريغلا لهج عفد وأ ءهدض

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلع ربصلاب ريغلا

 أدتبملا نع ربخن ةلمحلاو ءرخؤم أدتبم "رادلا ىبقع"و ءمدقم ربخ "مهل" :هلوقو أدتبم "كئلوأ" :رادلا ىبقع مه كنلوأ
 نوكي نأ زوجي "ندع تانج" :هلوقو ءرارقتسالاب العاف "رادلا ىبقع"و "كئلوأ" ربح "مهل" نوكي نأ زوحجيو لوألا

 (لمجلا ةيشاح) ."اهفولحدي" :هربخ أدتبم نوكي نأو ءرمضم أدتبم ربخ نوكي نأو انايب نوكي نأو "ىبقع" نم "الدب"
 نوكي نأ اهدارأ يلا اهنأل ؛ةنحلا يه ايندلا ةبقاع يرشخمزلا لاقو ؛"يف" ئيعم. ةفاضإلاو :خلإ ةدومحملا ةبقاعلا يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .ةبقاعلا يأ يه اهلهأ عجرمو ايندلا ةبقاع

 (نيلامكلا ريسفت) .اهيف نوميقي ةماقإ يأ "رادلا ىبقع" نم ةيلدبلا ىلع وأ أدتبلا فذح ىلع عوفرم يهو :ندع تانج

 غاس امنإو ؛"افولخدي" يف عوفرملا ريمضلا ىلع فطع "حلص نمو" :هلوق نأ ىلإ 'مه" ريدقتب ريشي :حلص نمو مه
 مهلضف غلبم اوغليي لو :مهلمعب اولمعي مل نإو (نيلامكلا ريسفت) .لوعفملا ريمضب لصفلل ؛لصفنم. دكؤي مل نإو كلذ
 درحم نأ ىلع ليلد فنصملا هرسف ام ىلع ناميإلا وهو حالصلاب دييقتلاو ءمهل اميظعتو ةمركت مهل اعبت مهتجرد يف نونوكي
 (نيلامكلا ريسفت) ."مهنيب باسنأ ال ذئمويف" :ىلاعت هلوق لمحي كلذ ىلعو ؛عفني ال ناميإ ريغ نم باسنألا



 دعرلا ةروس اس رشع ثلاثلا ءرجلا

 لول روصقلا وأ ةنحلا باوبأ نم /2) ِباَب ٍلُك نم ِمِيَلَع َنوُلْحَدَي ةَكْبنلَمْلاَو مه ةمركت

 ىَبقَع َمعِنف ايندلا يف مكربصب ٌميَصاَمِب باوثلا اذه مكيَلَع ٌََلَس :نولوقي ةئنهتلل مهوحد

 1 هَل دفع َنوُصَْي نيل .مك ابقع 2 :رادلا

 هللا ةمحر نم دعبلا ََبْعَلآ ُمُهَل َكيِتَلْوُ يصاعملاو رفكلاب | ضألا ىف َنوُدِسْفُيَو َلَصوُي نأ
 َقزَرلا طسببي ا

 يذلا ؤيعلآو رطب ّحَرَق ةكم لهأ يأ اوُحِرَفَو ءاشي نمل هقيضي ُرِدَقَبَو ْءآَنَينَمِل هعّسوي

 .منهج ىهو ةرخخالا ر ,ادلا ُُق ةئيسلا ةبقاعلا يأ 9 رادلآ دس ْمُطَو

 مل ةحلاصلا مهلامعأب ةنحلا موحد ناك ولو «هلهأ يف هاري امي هرورس عيطملا باوث نم لعج هللا نأل :مه ةمركت

 (يواصلا ةيشاح) .الالقتسا ةيلعلا تاحردلا هلف هلمع يف اخلاص ناك نم لك ذإ نينا نارا تجيز

 فوزذحم لوقب ةيكحم ةلمجلاو ءربخلا "مكيلع"و ءادتبالاب عوفرم "مالس" :هلوق نأ ىلإ راشأ :خإ مكيلع مالس نولوقي

 ةلمجلا ىلإ لودعلا نم دافتسملا ةمالسلا ماودب ةراشب هذهو «فوذحم لاح هنأ ىلع م ئععم ف وهو ,هردق امك

 (يواصلا ةيشاح) .ةيحتو مهل ءاعد وهف ءايندلا تافآ نم هللا مكملس :مكيلع مالس (لمجلا ةيشاح) .ةيمسالا

 مكيلع ملسن يأ "مالس"ب قلعتي نأ زوجيو ءفوذحمع. قلعتم ءابلاو فوذحم ربخ هنأ ىلإ ريشي :باوثلا اذه
 ام باوقلا اذه وأ ,متربص امن اذه :هريدقت فوذحم أدتبم رب هنأ ىلإ راشأ :اذه (نيلامكلا ريسفت) .مكمركنو

 ةداعسلا لهأ فاصوأ ركذ اذإ هنأ هباتك يف هللا ةداع ترج :خلإ نوضقني نيذلاو .يرشخمزلا هراتخنا امك ؛متربص

 (يواصلا ةيشاح) .ةمايقلا موي ىلإ هوذح اذح نمو لهج يبأ فاصوأ اذهو «ةواقشلا لهأ فاصوأ ركذب هعبتأ

 :باوجلاف ؟"هقاثيم دعب نم" :هلوقب هطارتشا ةدئاف امف قاثيملا عم الإ نوكي ال دهعلا :ليق نإ :خلإ هقاثيم دعب نم

 ءاوس ءرخأ لئالدب دهعلا دكؤي دق هنأل ؛ةلدألا قاثيملاب دارملاو هب دبعلا فلك ام وه دهعلاب دارملا نوكي نأ عنتمت ال

 (لمجلا ةيشاح) .ةيعم وأ ةيلقع لئالد تادكؤملا كلت تناك
 اهيأ متمعز امك انيلع انابضغ هللا ناك ول :اولاق ثيح رافكلا ةهبش نع باوج اذه :لإ قزرلا طسيي هللا

 ايندلا يف قزرلا طسب نأ ىئعملاو ؛كلذب مهتهبش مهيلع هللا درف !ايندلا يف انمعنو قازرألا انل طسب امل !نونمؤملا

 ىلع هقيضيو اجاردتسا رفاكلل قزرلا طسبي دقف ءءاشي نمل لزألا يف هللا ريدقتب كلذ لب «نامبإلل اعبات سيل

 هللا طسب امل عي :"نزاخلا" ةرابعو .هللا معنل ركشو رورس حرف ال :رطب حرف (يواصلا ةيشاح) .اناحتما نينمؤملا

 ايندلاب حرفلا نأ ىلع ليلد هيفو .ىهتشملا لوصح دنع بلقلا يف لصحت ةذل حرفلاو ءاورطبو اورس قزرلا مهيلع

 (لمجلا ةيشاحو يواصلا ةيشاح) .مارح اهيلإ نوكرلاو



 دعرلاةروس ْ 251 رشع ثلاثلا ءزجلا

 ليلق ءيش 2: عمم 3 ةرج آلآ ةايح بنج ىف ذل ةزجخلا مو اهيف ةولان انما

 نم ُةَياَد دمحم ىلع ِهِيَلَع لزنأ اله َلْوَل ةكم لهأ نم أوُرَفك َنيِذلأ لوُقَيَو يسعني ١ هب عّتمتي

 هنع تايآلا ئغت الف هلالضإ ْءآَسَيْنَّم ٌلِضُي َهَّللا ترإ :مه حق ةقانلاو ديلاو اصعلاك“ هير

 أونمأو ةيذلا "نق" نع لديو هدبلإ عجر مك باث نم هنيد ىلإ ِهيَلِإ دشري َىِدَبَو ائيش

 بولق يأ 2: ُبوُلُْلا َنَمْطَ هللا ركب الأ هدعو يأ هلآ ر كذب مُهبوُلُف نكست ْنِيطَتَو

 «بيللا“ نم ردم نط هوخ انعم ننعطسلأ َتِلّصلآ اوُنِمَعَو اوُتَماَ يذلا .نينمؤملا
 ِباَتَم ٌنَسْحَو َرُهَل اهعطقي ام ماع ةئام اهلظ ف بكارلا ريسي ةنحلا يف ةرجش
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 مالك هنأ :باوجلاف ؟ةيآ لوزن ةرفكلا بلط نع اباوج "خلإ هللا نإ لق" :هلوق نوك هحو ام ليق نإف :خا هللا نإ لق

 ةلالدلا ةوقو ةرثكلا ف تغلب لوسرلا دي ىلع ترهظ يلا ةرهابلا تايآلا نأل ؛كلذو ؛مهوق نم بجعتلا ىرحب يرحي

 «راكنتسالاو بجعتلا ةياغ يف عقوم كلذ دعب ىرخأ تايآ بلطف ؛لقاعلا ىلع ةهبتشم ريصت نأ اهيف ليحتسي ةلاح ىلإ
 تلزنأ نإو مهئادتها ىلإ ليبس الف ءمكتفص ىلع ناك نمت ءاشي نم لضي هللا نإ !مكدانع مظعأ ام :مهل لاق هنأكف
 (لمجلا ةيشاح نم) .تايآلا نم هنم ندأب لب ءهب تفح ام, بانأ نم هيلإ يدهيو «ةيآ لك

 نأ :اهدحأ ءهحوأ ةسمخ هيف زوجي "نئمطتو اونمآ نيذلا" :هلوق :"نيمسلا" فو ءلك لدب :خإ نَم نم لدبيو

 نايب فطع هنأ :ثلاثلا ,”"بانأ نم" نم لدب هنأ :ىاثلا ءضارتعا امهنيب امو «قاثلا لوصوملا هربخ أدتبم نوكي

 اوفصتا :اونمآ نيذلا (لمجلا ةيشاح) .لعف رامضإب بوصنم هنأ :سماخلا ءرمضم أدتبم ربخ هنأ :عبارلا هل

 (يواصلا ةيشاح) .لوبقو ناعذإ نع ئشانلا نبطابلا قيدصتلاب
 مث .هاوس نمع هب لاغتشالاو هللاب بلقلا ةقث هللا ركذب ةنينأمطلاو «لماكلا نمؤملا ةمالع هذه :لإ ميولق نئمطتو

 لحولا هب لصحي هللا ركذ نأ ديفت "لافنألا" ةيآو ءبولقلا هب نئمطت هللا ركذ نأ ديفت ةيآلا هذه نأ ملعا

 ب قوثولاو هللا ىلإ نوكسلا اهانعم انه ةنينأمطلا نأب بيحأو .فانت نينيآلا نيب نأ كلذ ىضتقمف «فوخلاو

 اذهو ؛هنم لجولاو هللا نم فونخلا لوصح يفاني الف «هريغ يف ءاجرلا مدعو هريغ فوحخ مدع كلذ نع أشنيف
 :ليقو ءاهلبق ام ةمضل ؛اواو هؤاي تبلق يأ ءىرشبك :بيطلا نم ردصم (يواصلا ةيشاحإ ."لافنألا" ةيآ نعم

 (نيلامكلا ريسفت) .اعوفرم ديعس يبأ نع نابح نباو دمحأ هاور ةنحلا يف ةرجش وأ ؛بيطأ نم ىلعف وه

 (نيلامكلا ريسفت) ."كل ايقس" يف امك نايبلل هيف ماللا :م



 دعرلا ةروس ("8؟ رشع ثلاغلا ءزجلا

 * د1 رقت ادلة آهلَبَق نم َتَلَح َدَقَومَأ ف َكَتْلَسْرَأ كلبق ءايبنألا انلسرأ امك َكِلاَذك
 :ةل ةوجسلاب اورمأ الب اولاق ٍثيح نقلا نورفكي نهَو نآرقلا يأ َكَيَلِإ اَئْيَحْوُأ ىلا

 لزنو 2 باَنَم ِهيَلِإَوُْتَكَوت ِهِيَلَعَوه اَلِإَدَلِإ آل ٍيَرَّوه دمحم اي مهل لق ؟نمحرلا امو
 سرقنلا ًانويعو ارامقأ' هيف انل. لعجاوب كم .لابح انع ريسف اين تدك نإ هل اولاق ال
 تلقن ُلاَّبجلا هب ٌتريَس اناَدَدَو نأ َوَلَو ين كنأ انوملكي ىتوملا انءابآ انل ثعباو ؛عرزنو

 ”رلآدتي لب اونعآ امل اوُيخِي نأب قوَمْلا هيك وأ ضرألا و ب تققش َنَعْطْفَوَأ اهنكامأ نغ
 2 2 .اوحرتقا ام اوتوأ نإو هريغ نود هناعإ ءاشي نم الإ نمؤي الف «هريغب ال اًعيِمج

 وبأ مهنم (ةكم رافك يأ :اولاق امل لزنو (كرادملا ريسفت) .ءيش لك هتمحر تعسو يذلا ةمحرلا غيلبلاب :نمحرلاب
 مهاعدق سولج مهو مهي رم هنإ :ليقو «مهاتأف دلي يبنلا ىلإ اولسرأو :ةبعكلا فلخ اوسلج ةيمأ نب هللا دبعو لهج
 ضرأ اهإف :حسفت يح انع اهعفداف نآرقلاب ةكم لابج ريسف كعبتن نأ كرس نإ :ةيمأ نب هللا دبع لاقف ءهللا ىلإ

 نوهأب تمعز امك تسلف «نيتاسبلا ذخختنو «عرزنو راجشألا سرغنل انويعو ارامنأ اهيف انل لعجاو ءانعرازمل ةقيض

 عجرنو انجئاوحو انتريمل ماشلا ىلإ اهبكرنل حيرلا انل رحخس وأ :هعم ريست لابجلا هل رخس ثيح دواد نم كبر ىلع
 ايصق كدج انل يبحأو «ناميلس نم كبر ىلع نوهأب تسلف ء«تمعز امك حيرلا ناميلسل ترخس امك ءانموي يف

 (يواصلا ةيشاحإ .ةيآلا هذه تلزتف ؛هنم هللا ىلع نوهأب تسيلو «ىتوملا ىيحي ناك ىسيع نإف

 ,هدارم نيعماسلا ةفرعمب ءافتكا فوذحم هباوج :موق لاقف "ول" باوج يف اوفلتخا :خإ تريس انآرق نأ ولو

 :رعاشلا لوقك نآرقلا اذه ناكل :هريدقتو

 اعفدم كل دحن مل نكلو كاوس هلوسر اناتأ ءيش ول مسقأف

 :نورخآلا لاقو ءمكنآرقب لعفن مكنآرق لبق نآرقب اذه لعف ول :لاق هدف ةداتق لوق نعم اذهو «هانددر هب دارأ

 لابجلا هب تريس ول :لاق هنأك لإ تريس انآرق نأ ولو نمحر لاب نورفكي مهو :مالكلا ريدقتو ؛مدقم "ول" باوج

 نأ ْوَلَوظ :لاق امك مهيف انملع نم قبس امل ؛اونمؤي ملو نمحرلاب اورفكل ىتوملا هب ملك وأ ضرألا هب تعطق وأ
 (ليزنتلا ملاعم) .ةيآلا ١ ١ ١( :ماعنألا) 4 ةكئالملا ُمِهْيلِإ اَنلْزَ

 هذه تلزن امل هنأ :يور :اوحرتقا ام اوتوأ نإو ."اونمآ امل" هريدقت فوذحم "ول" باوج نأ لإ ةراشإ اوت امل

 باب يف اولخدت نأ نيب ىنريحع نكلو ناكل تئش ولو متلأس ام يناطعأ دقل هديب يسفن يذلاو" :التِلع لاق ةيآلا

 - «ةمحرلا باب ترتحاف «ةمحرلا باب نع اولضتف مكسفنأل مترتخا ام ىلإ مكلكي نأ نيبو مكنمؤم نمؤيف ةمحرلا
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 َريِذَلا ملعي سمي مَلقَأ :مهاعإ ف اعمط اوحرتقا ام راهظإ ةباحصلا دارأ امل لزنو

 لاَزَي لَو ةيآ ريغ نم نامبإلا ىلإ انيح قل ئديزالا ةاََيََل هنأ يأ ةففخم نأ أَوُنَمَأَ

 مهعرقت ةيهاذ ٌدَعِراَف مهرفك يأ مهعنصب ْأوُعَنَص ام مُكيِصُت ةكم لهأ نم اوُرَك َنيِذَّلآ

 ناخبا كادي ديس ب جاكي بدو هيرو رسألا 0 نم ءالبلا فونصب

 لح دقو 220 َداَكيملا فل ال َهَللأ نإ مهيلع رصنلاب دلل كغ 3 ُح ةكم َيِهِراَد

 اذهو هكب ءىرهتسا امك َكِلَبَق نم ٍلْسَر َىَرَُسَأ ٍدَقَلَو ةكي ف ىتأ ىح ةيبيدحلاب
 لق داعوج ركام

 م ل يذَحَأ ف أورفك َنيِذَلِل تلهمأ ٌتَيَلمََف دي يبلل ةيلست

 لوزنلا بابسأ يف امك «"نيملاعلا نم ادحأ هبذعي مل اباذع مكبذعي نأ مترفك مث كلذ مكاطعأ نإ هنأ نربحخأو -
 (نايبلا حور) .يدحاولا مامإلل
 ملعلا ئيعمب سأيلا لمعتسا امنإو ؛يوغبلا هلاق نزاوه وأ عخنلا ةغل يهو «ملعي ملأ هانعم :نيرسفملا رثكأ لاق :ملعي

 هنباو نيسحلا نب يلعو سابع نباو يلع ةءارق هليلدو ءنوكي ال هنأب ملاع ءيشلا نع سئايلا نأل ؛هانعم هنيمضتل
 مهلك حيحص دانسإب ديمح نب دبعو يربطلا يور :ظفاحلا لاق «"نيبتي ملفأ" ٍ: ةعامجو رفعج هديفحو دمحم

 :لاق ءسعان وهو بتاكلا اهبتك :لوقي «نيبتي ملوأ :امي أرقي ناك هنأ :انعُ سابع نبا نع يراخبلا لاجر نم
 هعبتو «ةيرم الب ةيرف هللاو يهو :لاق نأ ىلإ كلذ يف يرشخمزلا غلابو ؛لاحرلاب هل ملع ال نمم ةعامج هركنأو
 (نيلامكلا ريسفت) .ملعي ملفأ ئعمب "سئيي ملفأ" نوك ءارفلا ركنأو ةعامج

 ملاعم'و "دوعسلا يبأ"و "ريبكلا" يف امك نزاوه وأ عخنلا ةغل يهو اوملعي ملفأ هانعم :نيرسفملا رثكأ لاق :ملعي

 :انابق يقرا هاي اصيل وب سيآلا نأل ؛هانعم هنمضتل ملعلا ئعم يف سأيلا لامعتسا ىلع وأ ؛"ليزنتلا

 [(لمجلا ةيشاح) .ةعراقلا كلت اتباث الوزن لزنت يأ] :خإ دمحم اي لحت وأ .رهدلا دئادش يأ :ةيهاد ."لمجلا"

 بصن ءاهعضوم ةعراقلا لحت وأ «ةعراق مهبيصت يأ رهظأو نيبأ اذهو «ةعراقلا ريمض هلعاف نوكي نأ زوجيو
 ؛ةعراقلا ريمض امإ مدقت ام ىلع لعافلاو ء,تحت نم ءايلاب "لحي" دهاحمو ريبح نبا أرقو ؛"لازي" ربخ ىلع افطع

 (لمجلا ةيشاح) .لوسرلا ريمض امإو ؛عراق دارملاو ةغلابملل ءاتلا نأل وأ باذعلا يعمب اهأل ؛لعفلا ركذ امنإو

 (نيلامكلا ريسفت) .دوعوملا رصنلا دعو وهو ؛ةكم حتف ىتأ يح امك هني يبلا لزن :ةيبيدحلاب لح دقو
 دعو ٍنأي ىح" :هلوقل ريسفت "ةكم حتف ىتأ يح" :هلوقو "ابيرق لحت وأ" :هلوقل ريسفت :ةيبيدحلاب لح دقو

 (كرادملا ريسفت) .نمأو ضفخ يف نامزلا نم ةوالم كرتي نأو لاهمإلا ءالمإلا :لإ تيلمأف ."لمحلا" نم "هللا
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 كلي ادهعسا نق . لعفأ قكالنكف (ةعق وم عئاو وه ي أ :١2 باَقِع ّناَحَف يكف ةبوقعلاب

 - "هللا" وهو - رشو ريخ نم تلمع َتَبَسك امي سفن لك ىلع بيقر ْمِيآَق ّوه َنَمَفأ

 نم هل هوس لق ةاكرش وَ اوُلعَجَو اذه ىلع لد .ال ؟مانصألا نم كلذك" سيل نمك
 مهئامسأب مهوني

 ماهفتسا ؟ ضَرأْلا ىف ُمَلَعَي ال كيرشب يأ امي هللا نوربخت ءُهَتوُكنُت أ لب َمأ ؟مه
 ءاك رش مقومستأ لب مأ كلذ نع ىللاعت هملعل ناك ول ذإ هل كيرش ال يأ راكنإ

 . خم ورقتي لب ؟نطابلا يف ل ةقيقح ال لطاب نظب“ل وقل نمره
 :هلوقب هباوج حراشلا نيبو ءالدع ناك وأ مع هناا قاع ني الخ ةيأ ىلع يباقع ناك يأ :باقع ناك فيكف

 ءادتبالا ىلع لحما ةعوفرم ةلوصوم "نم" :لإ مئاق وه نمفأ (لمجلا ةيشاح) .لدع وه يأ "هعقوم عقاو وه يأ"
 ."كلذك سيل نمك" :هلوقب حراشلا ردق امك فقوذحم ربخلاو

 ملع نم نونف ىلع يئبم غيلب جاجتحا ةيآلا هذه يف :يبيطلا لاق "يواضيبلا ىلع ايركز' يف :خلإ مئاق وه نمفأ
 ىلع مهل خيبوتو مهيلع جاجتحا «كلذك سيل نمك "تبسك امب سفن لك ىلع مئاق وه نمفأ" :اهلوأ «نايبلا

 ىلع هيبنت رمضملا عضوم رهظملا عضو نم "ءاكرش هلل اولعجو" :اهيناث ءامحل ةعماجلا ةهجلا دقفل ؛دسافلا سايقلا
 نالف اولوقف مهئامسأ اونيع يأ "مهومس لق" :اهثلاث ءهمسا ف دحأ هكراشي ال دحاو درف وه نمل ءاكرش اولعج مهأ

 مسالاب دارملا نأل ؛همسف ادوجوم هيعدت يذلا ناك نإ :لوقت امك ياهرب هحو ىلع اهدوجول راكنإ وهف «نالفو

 وهو مولعملا وهو همزال يفنب ملعلا ٍنيعأ ,ءيشلا يفن باب نم جاجتحا 'ملعي ال ام هنوئبنت مأ" :اهعبار «ملعلا
 ءركفتلا ىلع مهثعبل ؛ريرقتلل ةزمهلاو جاردتسالا باب نم جاجتحا "لوقلا نم رهاظب مأ" :اهسماخ «ةيانك

 نم لك يف جردتلا :اهسداس «هنالطب ىلع اوفقتل هيف اوركفتف ءابلأ متنأو ةيور ريغ نم مكهاوفأب نولوقتأ :نعملاو
 ناك اهراصتخا عم ةعيدبلا بيلاسألا هذه ىلع ةلمتشم ةيآلا تناك ثيحو ؛هجو فطلأ ىلع تابارضإلا

 (لمجلا ةيشاح) .رشبلا مالك نم سيل هنأو زاجعإلاب هسفن ىلع ايدانم روكذملا جاجتحالا

 هردق فوذحم هباوجو يراكنإ ماهفتسالاو :"لمجلا" فو «نايوتسي ال يأ « (يفنلا نعم. ماهفتسالا نأ ىلإ ةراقإ هلل

 .يراكنإ ماهفتسالا نوكو فوذحم ربخلا :امهو نيرمألا نم روكذملا يأ "اذه ىلع لد" :هلوقو «"ال" :هلوقب حراشلا
 يأ نم مهتقيقح اونيع :مه نم .هريرقت مدقت امك ءفوذحملا ربخلا ىلع ةلالدلل ؛هب ءيح فانئتسا وهو :اولعجو

 .هملعي ناك ول ذإ ةعطقنم "مأ" نأ عي :لإ لب مأ ؟مهؤامسأ امو يأ فذح مالكلا فو ءعون يأ نمو سنج

 مهل تفتلت ال :لاق هنأك مهتجاحم نع بارضإ :يذلل نيز لب (نيلامكلا ريسفت) .ءيشب سيل هنأ ملع ملعي مل ذإو
 (يواصلا ةيشاح) .ركملاو رفكلا نم هيلع مه ام مه نيز مهنأل ؛مهيف ةدئاف ال مهإف مهل ربتعت الو
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 /3) ٍداَه نِم مُْهَل اَمف هللا ٍللضُي نَمَو ىدحملا قيرط ليصل نَع وُدُصَو مهرفك
 1 -قا ل نبق ضا# 8# 24 نا ويس ا ا ا 7 لا ل ا
 | َّنِم مه اَمَو ةريع لبشا قشا ةرخالا ٌبادعلَو رسألاو لتملاب اًيندلا ة للا ىف بادع

 2 لا

 اج

 فا
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 ل

 ةربخ ادعبم َنوُقَكُمْلا َدِعُو ىلا ِةنَجْلا ةفص لكم .عنام © فاو نِم هباذع يأ
 ا : رعق 86 نيرع هت ص ل . دن 9

 ال ٌمياد اهيف لك ؤي ام اهلحا ربل ايو يع ناي مكيلع ّصقن اميف يل فودحن

 تريلا ةبقاع ىقُع ةنجلا يأ َكلت اهيف اهمدعل يسرق هخسندت ال م "هلِظَو نئفي

 ي ًادتبم دم

 مالس نبا هللا دبعك بكل مهنيا | َنيِذَلاَو _ رانلآ نيرا َقُعَو كرشلا اوقُتأ

 ٍباَرَخَألا َنِمَو مهدنع ام هتقفاول كيل نأ آَمِب َتوُحَرَفَي هوي يم نم هرييغو

3 || 

 (يواصلا ةيشاح) .هنع سانلا اوعنم وأ ىدحملا قيرط نع اوعنم :ئععملاو «ناتيعبس ناتءارق اهحتفو داصلا مضب :اودصو
 دئاعلا نم لاح "يرحت" :هلوقو :خلإ ةنجلا لثم مكيلع ىلتي اميف وأ مكيلع صقن اميف يأ :فوذحم هربخ أدتبم

 «يرحت ةنج ةنحلا لثم :ريدقتب وأ ءرمسأ ديز ةفص :هلوق ةقيرط ىلع ربخلا وه "يرحت" :ليقو ؛ةلصلا نم فوذحلا
 (يواصلا ةيشاح) .اهفرغو اهروصق تحت نم :اهتحت نم (نيلامكلا ريسفت) .لثملا ةدايز ىلع وأ
 ضعب يف عطقنم ايندلا رامثتك تسيلف ءاقالوكأم عاونأ عطقنت الف ؛هريغ ددجتي لكؤي ءيش لك :مئاد اهلكأ

 رون نم لصاح اهرونو «رون امنأ يفاني الف سمشلا مدع اهيف لظلاب دارملا :مئاد اهلظو (يواصلا ةيشاح) .نايحألا
 سمه هوحمت ال :هخسدت ال (يواصلا ةيشاح) .شرعلا ءوض ىلع بلغت اهلهأ راونأف كلذ عمو ءاهفقس هنأل ؛شرعلا
 (نيلامكلا ريسفت) .ةنحلا ف سمشلا مدعل يأ اهيف اهمدعل ؛سمشلاب ايندلا لظ خسني امك هءوض يأ

 ئمؤم نم" :هلوقو «رابحألا بعكو يأ "مالس نب هللا دبعك" :هلوقو ؛ليجنإلاو ةاروتلا :بانكلا مهانيتآ نيذلاو
 نانثاو نميلاب ةينامثو نارجنب نوعبرأ ءالجر نونامث ىراصنلا ونمؤم يأ مهو ءىراصنلا ٍنيمؤم نمو يأ "دوهيلا
 نيذلاو «نآرقلا هنأ :امهدحأ «نالوق انه باتكلاب دارملا ف :"نزاخلا" ةرابعو .(يواضيبلا ريسفت) ةشبحلاب نوثالثو

 رشحلاو ةوبنلاو ديحوتلاو ماكحألا نم ددجتي امب نوحرفي مهنأ دارملاو ني هللا لوسر باحصأ مهو نوملسملا هوتوأ
 دوهيلاو رافكلا نم نك هللا لوسر ىلع اوبرحت نيذلا تاعامجلا نيعي بازحألا نمو «نآرقلا لوزن ددجتب توملا دعب
 باتكلا لهأ نم مهريغو رافكلا نم بازحألا نإ :تلق نإف ؛ةداتقو نسحلا لوق اذهو ؛هضعب ركني نم ىراصنلاو

 هيف درو دق هنأل ؛هتلمج نوركني ال بازحألا نإ :تلق ؟"هضعب ركني نم بازحألا نمو" :لاق فيكف نآرقلا نوركني

 باتكلاب دارملا :يناثلا لوقلاو ءادبأ كلذ نوركني ال مهو «هتمكحو هملعو هتردق تابثو هللا ديحوت ىلع تالاد تايآ

 (لمجلا ةيشاح) .مدقت امك الجر نونامث مهو ىراصنلاو دوهيلا نم اوملسأ نيذلا هلهأب دارملاو ؛ليجبإلاو ةاروتلاو



 دعرلا ةروس ١و5 رشع ثلاثلا ءرجلا

 كرفت 8 قا ةوزغ ياو

 ا 3 ةرقلاو يعم ا يأ ىلإ لزنأ اميف ةيررتأا اَمنِإ لق صصتقلا ادع

 مكحت برعلا ةغلب اًييَرَع اًمكُح نآرقلا يأ ُهَمَلَرَنَأ لازنإلاَكِلَذككو .يعجرم (2) ِباَكم ِّيَلِإو

 َمَدَحَب اضرف مهتلم نم هيلإ كنوعدي اميف رافكلا يأ ِمُهَءآَوْهَأَتْحَبَتَأ نو سانلا نيب هب
 .هبااع نم عئم 6 !دقاو الو رضان و ةدئاز نِم هّللا َنِم كَل اَم ديجي ويلاه رملعلا نم كَواَج

 يرد اجاَوزأ مه اَنلَعَجَو َكِلَبَق نم ًالّسُر اَئلَسْرأ َدَقَلَو :ءاسنلا ةرثكب هورّيع امل لزنو
 مهتهبش نع اباوح ش

 اوناكو ءمهبتك يف تباث وه امث ىاعملاو ماكحألا ضعبو صيصاقألا نوركني ال اوناك مهنأل :هضعب ركني نم

 امل هك هنإف : "نمحرلا" رك ذك (كرادملا ريسفت) .عئارشلا نم هولدبو هوفرح ام كلذ رهو 28 كم ةوبن نوركني

 :هلوق (نيلامكلا ريسفت) ."نمحرلا فرعن ام" :اولاق "ميحرلا نمحرلا هللا مسب" :ةيبيدحلا يف حلصلا باتك يف بتك

 باوج وه :خلإ ترمأ امنإ لق (نيلامكلا ريسفت) .مهعئارش فلاخي يذلا ماكحألا نم يأ "صصقلا ادع امو"

 .هديحوتو هلا / ةدابعل راكنإ هل مكراكنإف ءهب كرشأ الو هللا دبعأ نأب يلإ لزنأ اميف ترمأ امنإ :لق يأ ؛نيركنملل

 (كرادملا ريسفت) !هب كرشي ال نأو هللا ةدابع بوجو مكئاعدا عم نوركنت اذام اورظناف

 نآرقلا وهو باتكلا اذه دمحم اي كيلإ انلزنأ مهفاسلو مهاغلب ءايبنألا ىلع بتكلا انلزنأ امك :هانلزنأ كلذكو

 مارحلاو لالحلاو ماكحألاو فيلاكتلا عيمج هيف نآل :ءاهكح نارقلا يممس امنإو ءكموق ناسلو كناسلب ايبرع

 ال ىلاعت هللا نإ ؛ليقو ةةغلابملا ليس نيلغ مكحلا سقت لغح مكحلا اببسا نآرقلا تاك املف ةءاربالاو نضقنلاو

 (نزاخلا ريسفت) .نيعملا كلذل امكح هامح هاضتقمم لمعلاو نآرقلا لوبقب قلخلا عيمج ىلع مكح

 ؛هل مكحلا دنسأو «برعلا ةغلب سانلا نيب امكاح هانلزنأ :قيعملاو «"هانلزنأ" ف ريمضلا نم نالاح :ايبرع امكح

 نإو ةيعرفلا ثداوحلا نم محل عقي اميف :سانلا نيب (يواصلا ةيشاح) .هللا ةعاط هتعاطف «هللا نع نامجرت هنأل

 ىلإ ةالصلاو مهنيد ريرقتك :مهتلم نم (لمحلا ةيشاح) .عئارشلا قفاوت بجي ال ذإ ؛ةميدقلا بتكلا يف ام تفلاخ

 اذه همه سيل :نوكرشملا لاق ءءاسنلا ةرثكب هوباع :ةوريع امل لزنو (يواضيبلا ريسفت) .اهنع تلوح ام دعب مهتلبق
 ةئام عبسو ةرح ةأرما ةئام ثالث ةَتِفَح ناميلسل ناك دقف :ةيرذو اجاوزأ (نيلامكلا ريسفت) .ءاسنلا يف الإ لحجرلا

 "ةيرذ"و ؟كتوبن يف احداق اذه نولعجي فيكف ءامقوبن يف كلذ حدقي ملو ةأرما ةئام كَتِقَم دواد هيبأل ناكو ءةيرس

 ةدالولا يف بيترتلا يف اوناكو ءروكذ ةئالثو ثانإ ةغبرأ :دالوأ ةعبس ٌهُلي دمحم ناك دقف مهلثم تنأو ادالوأ يأ

 - نذ ةجيدخ نم مهلكو ؛ميهاربإف رهاطو - بيطب بقليو - هللا دبعف موثلك مأف ةمطافف ةيقرف بنيزف مساقلا :اذكه



 دعرلا ةروس 1 ١ 1/ رشع ثلاثلا ءرجلا

 ديبع مهنأل هلأ نذإب الإ ٍةياَعب أَي نأ | مهنم لوُسَرِل ناك اَمَو مهلثم تنأو ادالوأ
 لسإلا 00

 اشم ام هنم هللا أوحمي اني اين براس لم ةّدم ٍلَجَأ لكِ كوبوبرم

 و 2
 يا فا ض ْ

 ماعدإ هيف ام نِإَو .لزألا يي هبتك ام رح (ع يش هنم ريعي ا يذلا هلصأ يس - :

 ؛كتايح يف باذعلا نم هب ٌُهُدِعَت ىلا َضْعَب كني ةديزللا "اني" ىف ةيطرشلا "نإ" قون
 ةدئازلا بةحخخسن فو

 (لمجلا ةيشاح) .رهشأ ةتس هدغب تشاعف نكت ةمطاف الإ هو هتايح يف اعيمج اوتامو ؛ةيطبقلا ةيرام نم ميهاربإ الإ -

 (نيلامكلا ريسفت) .اهريغو لامعألا باوثو رامعألاو قازرألا نم هيف ام ديدحت :ةديدحت

 ءمصاعو ريثك نباو ورمع يىبأل فيفختلاب ؛تبثيو هتيحمت ءاشي ام باتكلا نم وحمب :ءاشي ام هللا اوحمت

 هضعب كرتيو تقو يف هضعب خسنيف ماكحألا نم هئاقب ءاشي ام ايقاب هيف كرتي يأ ءاشي ام ؛هيف نيقابلل ديدشتلاو

 ةيآلا يف اعوفرم هذ رباج نع هيودرم نبا جرخأ «ةواقشلاو ةداعسلاو لجألاو قزرلا نم اهريغو .ههجو ىلع
 ربو اههجو ىلع ةقدصلا .هعفر هدد يلع نع هلو «هيف ديزيو لجألا نم وحمبو هيف ديزيو قزرلا نه وحمي :لاق

 رمع نبا نع فيعض دنسب يناربطلا جرخأو ءرمعلا يف ديزيو ةداعس ةواقشلا لوحي ,فورعملا عانطصاو نيدلاولا
 ام هللا وحمب :ى سابع نبا لاقو «تؤوملاو ةايجلاو ةداعسلاو ةواقشلا الإ تبثيو ءاشي ام هللا وحع :اعوفرم ىف

 ةداعسلا وحك :الاق امُهَأ يفك د وعسم نا رمع نعو ةواقشلاو ةداعلاو لجألاو قزرلا الإ ةنبشياو ءاشن

 «باقع الو باوث هيف سيل ةظفحلا ناويد نع هللا وحكم :ةيالا يعم يأ :يبلكلاو كاحضلا نعو ءايضيأ ةواقشلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .ةبوتلاب بونذلا نم ءاشي ام وحمي :ه#ؤ ةمركع نعو «باقع الو باوث هيف ام تبثي
 نباو رمع بهذم اذهو .ظفللا رهاظ هيضتقي امك ءيش لك يف ةماع امنأ :امهدحأ ,نالوق ةيآلا هذه يف :هللا وحمب

 نامإلاو ةواقشلاو ةداعسلاو لحألا يف لوقلا اذكو «هيف ديزيو قزرلا نم وحمب هللا نإ :اولاق امهريغو تو دوعسم

 (بيطخلا ريسفت) .ةواقشلاو ةداعسلاو لحجألاو قزرلا الإ تبثيو ءاشي ام هللا وحمي :ىّض سابع نبا لاقو ؛رفكلاو
 امُهإف :نيتضراعملا ةواقشلاو ةداعسلا ىلإ ةبسنلاب وه امنإ تابثإلاو وحملاو لدبتلاو ريغتلا نإ :"”نايبلا حور" فو

 .اصخلم «نيتيلصألا فالخب كلذ نالبقت

 هنم وحمي باتك «ناباتك امه و سابع نبا نعو ءظوفحملا حوللا وهو لزألا يف هبتك ام وهو :خإ يذلا هلصأ
 انعادهنلا ملع :لاقف بائكلا مأ نع ابعك سابع نبا لأسو ؛ءيش هنم ريغي ال يذلا باتكلا مأو «تبثيو ءاشي ام

 (نيلامكلا ريسفت) .نولماع هقلخ امو قلاخ وه



 دعرلا ةروس ا رشع ثلاثلا ءزجلا

 ال ُغَلَبْلا كَليَلَع اَمَّنِإَف مهبيذعت لبق َكَئيفَوََت ْوَأ كاذف يأ فوذحم طرشلا با

 لهأ يأ َْوَرَي َمَلَوُأ .مهيزاجنف انيلإ اوراص اذإ 2: ُباَسِحآ اَنِيَلَعَو غيلبتلا الإ كيلع
 نآو 35 يبل ىلع حتفلاب اَهِفاَرَطأ نع اًبضقنت .مهضرأ دصقن نضرألا ىتأ أذ انأ ةكم

 َرْكَم َدَقَو (2) باسل ٌعيِرَس َرهَو فيكس ٌدارَبَقَعُم ال ءاشي اب هقلخ يف ْمُكَح
 ةهركم ياو علف كب اوركم امك مهي مأل نمي نبأ

 0 ]71]1]5 1 1]ز]|]|] ]| 0004 سفن لك بيك ام ُمّلْعَي ىلاعت هنأل ؛هركمك

 ءظرشلا باوج ةلمجلاو ؛كقدص ىلع ليلدو كئادعأ نم كيفاش: :هلوقب هريغ ةردق فوذخم هربخ أدتبم خا كاذف يأ
 :هريدقتو هيلع هيبنتلا حراشلا ىلع ناكو ؛فودذحم اضيأ هباوجو «هلبق طرشلا ىلع هفطعب ناث طرش "كنيفوتت وأ" :هلوقو

 ىلع هيبنتلا نع تكس حراشلا لعلو «ءفوذحما اذهل ليلعت "خلإ كيلع امنإف" :هلوقو ءكيلع مول الو كنم ريصقت الف

 (لمجلا ةيشاح) باج يسي يوب يوزويعأ سيينمع ؛قاثلا طرشلا باوج فذح

 :ىللاعت هللا لاق ؛مهايإ هكلمو رافكلا ةمعن لاورب يبنلا رصن دوصقملاف ,ةكم لهأ ضرأ يأ :مهضرأ دصقن

 اهئاربك كلم ضرألا فارطأ صقنب دارملاف «ةيآلا (717:بازحألا) كنِهلاَوُمأَ ١ ةعرانو يطا كرو

 صقتنبو ءرافكلا ضرأ صوصحخ ال اهعيمج ضرألاب دارملا نأ رخآلاو ؛نيلوق دحأ رسفملا هركذ امو .مهفالذخو
 اورظني ملأ :لوقي هللا نأك هلبق امل اذه ةبسانم هجوف ذئنيحو .ءاحلصلاو رابكلاو فارشألاو ءاملعلا توم اهفارطأ

 اذه ناك اذإف ءرعلا دعب لذلاو «ةايحلا دعب توملاو ءةرامعلا دعب بارخلا نم ايندلا يف ةلصاحلا تاريغتلا ىلإ

 (يواصلا ةيشاح) ؟مهتردق دعب نيروهقمو ءمهزع دعب ءالذأ رافكلا ريصي هللا نأ نم عناملا امف محل ادهاشم

 اربج اهيلع مهئاليتساب مالسإلا دالب يف داز امف ءهباحصأو 25 دمحم ىلع كرشلا رايد حتفلاب :يبنلا ىلع حتفلاب

 لاطبإلاب ءيشلا بقعي يذلا هتقيقح :يرشخمزلا لاق :همكحل دار (نايبلا حور) .ةرفكلا رايد نم صقن ارهق

 ةبلغلاب مالسإلا مكح هنأ نعملاو «بلطلاو ءاضتقالاب هعيرغ وفقي هنأل ؛بقعم قحلا بحاصل ليق هنمو «درلاو
 .همكح اذفان مكحي هللاو :ليق هنأك لاحلا ىلع بصنلا "همكحل بقعم ال" لحم .دادترالاب رفكلا ىلغ لابقإلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .ارساح يأ ةوسنلق الو هسأر ىلع ةمامع ال ديز ئنءاج وحن

 مهنع هيفنو بسكلا رابتعاب مهل هتابثإف «هتدارإب الإ رضي الو هل قولخم نيركاملا ركم ذإ :هركمك مهركم سيل
 نامأو هي يبلل ةيلست هيفو ؟"اعيمج رككملا هللف" :هلوقب مهتع هافن مث اركم مهل تبثأ فيك :دري الف «قلخلا رابتعاب

 (لمجلا ةيشاح) .مهركم نم هل



 ميهاربإ ةروس ١8 رشع ثلاثلا ءرجلا

 ُمَلْعَيَسَو نورعشي ال ثيح نم مهيتأي هنأل هلك ركملا وه اذهو ءاهؤازج اهل دعي
 ةدومحملا ةبقاعلا يأ من را ىَبَقُع ّنَمِل "رافكلا" :ةءارق يفو .سنجلا هب دارملا ٌرِفاَكْل

 ةلَّسْرُم تشل كل اورق تريلا ُلوقَيَو ؟هباحصأو هُو ىبلل مآ ممل ةريخآلا رادلا يف

 نم (2) بتل ُملِع دُهَدنِع ْنَمَو يقدص ىلع ْرُكَتَتَبَو ىنيب اًديِهَس ِهللآِب نق مه لق
 .ىراصنلاو دوهيلا يمؤم

 وأ ناتنث وأ ىدحإ «نيتيآلا "هللا ةمعن اولدب نيذلا ىلإ رت ملأ" الإ ةيكم ميهاربإ ةروس

 ةيآ نوسمخحو سمح وأ عبرأ
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 يالا َجرختل دمحم ايَكيَلِإ ُهنتْلرْنأ ثنتكك نآرقلا اذه «كلذب هدارمم ملعأ ُهللا لا

 5200855 د4 هدي قد هعصن هع ةفق هس مس همس نوللا لإ راكلا جيكلأللا ني

 هنأل ؛هلك ركملا وه اذه «هلمع ءازج سفنلل ئيهي يأ :هءازج اهل دادعإلا نم نيعلا رسكو ةيتحتلا مضب :اهه دعيف

 :بسكت اه ىلإ ريهشلا+ "هؤاوج" :خسنلا ضعب فو :اهؤازج (نيلامكلا ريسفت) .نورعشي ال ثيح نم هب مهيتأي

 (نيلامكلا ريسفت) .سنجلا هب دارملاو ؛عفانو ريثك نباو ورمع يبأل دارفإلاب :رفاكلا ملعيسو (نيلامكلا ريسفت)
 "هللا"و ءظفللا نييزتل ةدئاز ءابلاو ضام لعف "ىفك" :خإ هللاب ىفك مه لق .رابخإلا ةدارإ ىلع عمجلاب :رافكلا

 ملع"و ءاضيأ لعاف وهف "هللا" ىلع فوطعم "هدنع نم" :هلوقو «هب قلعتم "مكنيبو نيب" زييمت "اديهش"و :لعاف

 ىلع فوطعم :باتكلا ملع هدنع نمو (لمجلا ةيشاح) .لوصوملا ىلع دمتعم هنإف فرظلاب عفترم "باتكلا
 "باتكلا" يف "لا"و .مكنيبو ئيب ةداهشلا يف ةيافكلا مهيف بانكلا ملع هدنع نمو هللا نأ :ئغملاو «ةلالجلا ظفل

 (يواصلا ةيشاح) .اقلطم وأ يأ "ىراصنلاو دوهيلا نيمؤم نم" :هلوقف «ناقرفلاو ليخنإلاو ةاروتلا لمشيف سنجلل
 ةروسلا هذه ريغ يف تركذ دق 23# ميهاربإ ةصق نإ :تلق نإ ءاهيف هتصق ركذل ؛كلذب تيم :ميهاربإ ةروس

 (يواصلا ةيشاح) .يفيقوت رمأ ةيمستلا لب «ةيمستلا ادارطا يضتقت ال ةيمستلا ةلع نأب بيجأ ؟"ةرقبلاو ءايبنألا"ك

 ,فوذحم أدتبم ربخ وه :باتك (يواصلا ةيشاح) ."رانلا ىلإ مكريصم نإف اوعتمت لق" :ىلاعت هلوق ىلإ يأ :نيتيآلا
 (كرادملا ريسفت) .ةركنلا ةفص عفرلا عضوم يف "كيلإ هانلزنأ" يه ىلا ةلمجلاو ةروسلا نيعي باتك اذه يأ

 - :لاق ىلاعت هنأل ؛ادحاو الإ سيل قحلا قيرط نأو ةريثك عدبلاو رفكلا قرط نأ ىلع ةلاد ةيآلا :تاملظلا نم
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 * ديِمحلا بلاغلا ز رولا ديوب ىإإ "رونلا ىلإ" نم لدبيو َرِهَبَر رمأب نذإب ناميإلا

 هَل ىذلا ةريج انتي عفرلاو «ةفص هدعب اهو نايب فطع وأ لدب ّرجلاب هنآ .دومحملا
 لا زيزعلا ل يأ

 بادع نِم َتيبرِفَكلْ ُلَيَوَو اديبعو اقلخو اكلم“ ضزألا ىف امَو ٍِتاويَمَّسلا ف

 يي رزجالا ىلَع اَيَنَّدلآ ةرّيحلا راي نومححتسن تعن يذلا | هه -

 للص يف كبل ةّجوعم اَجّوِع ليبسلا يأ اَبوْعَبَيَو مالسإلا نيد هلل ٍليِبَس نَع س
 2 اطل وساع هت راع ١.-............. لور نم اَكلَسرأآَمَو .قحسا نع يي ) ٍلديِعب

 (ريبكلا ريسفتلا) .درفم ظفل وهو رونلاب ناميإلا نع ربعو ؛عمج ةغيص وهو ”تاملظلا نم نيد يروا ه

 مهضعب رسفو ؛رونلا ىلإ تاملظلا نم جورخلاب مهرمأتل :نيعملا نوكيف اذه ىلعو رمألاب نذإلا رسف :خلإ مير رمأب
 .هلئاس بيخي الف "دومحملا ديمحلا" :هلوقو ؛هقيرط كلاس لذي الف :بلاغلا زيزعلا (لمجلا ةيشاح) خب قيفوتلاب

 تعن نأ ةدعاقلا ىلع اذهو «زيزعلل تعن "ديمحلا"و "زيزعلا" نم يأ :خلإ نايب فطع وأ لدب (نيلامكلا ريسفت)
 هللا طارص ىلإ :لصألاو «نايب فطع وأ الدب توعنملا برعيو لماوعلا بسحب برعي توعنملا ىلع مدقت اذإ ةفرعملا
 (لمجلا ةيشاح) .ةرخؤم ةثلاثلا تيقبو ناتنث اهنم مدقت «ةثالث تافصلاف خلإ يذلا ديمحلا زيزعلا

 اذهو «نيرفاكلل يأ :تعن (ريبكلا ريسفتلا) .هدعب ام هربحو ءادتبالاب عوفرم "هللا" :هلوق يأ :ًادتبم عفرلاو
 نايب وه يذلا "ديدش باذع نم" :هلوق وهو يبنجأب توعنملاو تعنلا نيب لصفلا نم هيف امل ضرتعم بارعإلا
 نيذلا" برعي نأ ىلوألاو ءافنأتسم "خإ ككئلوأ" :هلوق نوكي تيا اذه ىلعو ءربخلا نم يا ًادفيملل

 (لمجلا ةيشاح) .هربح "خلإ كئلوأ" :هلوق نوكيو ءأدتبم "خلإ نوبحتسي
 ليبسلا :افوغبيو (نيلامكلا ريسفت) ."كئلوأ" هربخ أدتبم هنأ ىلع عوفرم ل ءرورحب وهف نيرفاكلل :تعن
 ةجوعم ليبسلا نوبلطي :ئعملاو :ةجوعم اجوع هللا ليبس ىلإ ال اقلطم ليبسلا ىلع دئاع بوصنملا ريمضلا نأ ديري
 ىلع سانلا اولديو «هيف اوحدقيل ؛اجاجوعاو اغيز هللا ليبس نوبلطي ئععملا :يرشخمزلا لاقو هللا ليبس نوكرتيو
 ءال نوغبي :اهفوغبيو (نيلامكلا ريسفت) .لعفلا لصوأو راحلا فذحف ءاط نوغبيو :لصألاف «ةيوتسم ريغ ليبس امه

 هدص نوديري نمل نولوقي يأ اغيز يأ "اجوع" :هلوقو ءال نوبلطي يأ ريمضلا ىلإ لعفلا لصوأو راحجلا فذحف
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ميقتسم ريغ ةغئازو ةبكان ليبس اهنأ هلالضإو
 هللا ىلع ةجح مهل نوكي الف :هلو هب ثوعبم وه ام مهل نيبيل ؛مهتغلب املكتم الإ يأ :لوسر نم انلسرأ امو

 ين ٌنماَنلا اهي اَي لقإ» :هلوقل اعيمج سانلا ىلإ ثعب التف انلوسر نإ :تلق نإف .هب انبطوخ ام مهفن مل :اولوقي الو
 - ةحح برعلل نكي مل نإف :ةفلتخم ةنسلأ ىلع مهو نيلقثلا ىلإ لب (158١:فارعألا) «ًاعيِمج ْمَكَِل هلا ُلوُسَر
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 لس

 : همر وعم ع ا سوم لإ 0 مب 5 اع ساس 5
 نَم ىِدَهَيَو ُءاَشَي نَم ُهّللا لِضَيف هب ىتأ ام مهمهفيل 5 بيل هموق ة ةغلب ِناَسِلب الإ

 عستلا اَنِتَِياَكِب . * سيت انلسزا كلو .هعنصض يف () ٌديكَحْلا هكلم يف ديِرَعْلَاَو هَو هاش

 ناميإلا روبل ىلإ رفكلا ٍتَمُلَظلا تري ليئارسإ نب َكَمْوَق ٌجرْخَأ نأ :هل انلقو

 ةعاطلا ىلع راَّبَص ركارسلا ريكذتلا كاِلَذ ىف ّحرإ همعنب هلل مدي ا
 ا ا

 مكدجما ذإ ركيَلَع ِهَّللا ةَمْعِن اوركذا ِهِمْوَقِل ئَسوُم َلاَق ْذِإ ركذاَو .معنلل 2

 2” لااا اي ا يب بديني ابا نيام

 !ةنسلألا عيمجي هلوزت ىلإ ةحاح الف ءاهنم دحاوب وأ ةنسلألا عيمحي لزني نأ امإ ولخي ال :تلق ؟ةجحلا مهريغلف -
 مهنأل ؛نييعتلاب ىلوأ هموق ناسل ناكو دحاو ناسلب لزني نأ نيعتف «ليوطتلا يفكتو كلذ نع بونت ةمجرتلا نأل
 (كرادملا ريسفت) .ليدبتلاو فيرحتلا نم دعبأ هنألو هيلإ برقأ
 دارملا ناك نإو ءرهاظف مهيف أشن نيذلا هموقب دارملا ناك نإ :تلق نإف .هريغ وأ ادمحم يأ :هموق ناسلب الإ

 ؟هموق ضعب ناسل وهو يبرعلا ناسللا الإ هنم رهظي مل هنأ عم «قلخلا ةفاكل لسرأ هللا لوسرف محل لسرأ نيذلا

 ل هنأل ؛ةيكرتلا ةغللاب ملكت هنأ تبني مل نإو مهتغلب موق لك بطاخي ناكف ,تاغللا عيمج هملع هللا دأب بيحا

 ملكتلا نع تافتلا هيف :خلإ هللا لضيف (يواصلا ةيشاح) .امب هملكل هبطاخ ولو ءاهلهأ نم ادحأ بطاخ هنأ قفتي

 ؛نعملا يف هيلع فوطعملاك فوطعملا نأل ؛هلبق ام ىلع افطع هبصن زوجي الو ءرابخإ فانئتسا وهو ةبيغلا ىلإ

 (لمجلا ةيشاح) .زاج ةبقاعلا مال ماللا نأ ىلع هبصنب ئرق ول :جاحزلا لاق .لالضإلل ال نايبلل تلسرأ لسرلاو
 (دوعسلا يبأ ريسفت) ."خلإ لوسر نم انلسرأ امو" :هلوق يف هلمجأ ام ليصفت يف عورش :خلإ انلسرأ دقلو

 عزنو" هلوقو "لإ هاصع ىقلأف" :هلوق يهو "فارعألا" يف ةينامث اهنم مدقت "عستلا" هلوقو ءامب اسبلتم يأ :انتايآب
 :هلوق يف ةروكذملا يهو "سنوي" يف ةدحاوو «"خلإ نافوطلا مهيلع انلسرأف" "خإ نوعرف لآ انذحأ دقلو" "خلإ هدي

 (لمجلا ةيشاح) .خلإ "مهلاومأ ىلع سمطا انبر"
 ةمعن عمج :همعنب (نيلامكلا ريسفت) .لوقلا ئيعمل انمضتم لاسرإلا نوكل ةرسفم "نأ" نأ ىلإ ريشي :جرخا نأ هل انلقو

 هنمو :ةيضاملا ممألا ىلع تعقو ىلا هعئاقو هللا مايأ :ليقو ءرحبلا قلفو ىولسلاو نملا لازنإو مامغلا ليلظت نم

 ؛ةفلاسلا ممألا يف هللا عئاقوب :لتاقم لاقو ءار## سابع نبا هلاق :همعنب (نيلامكلا ريسفت) .اهورح :برعلا مايأ

 ام كموقل ركذا :عملاو تي يبلل باطخ :ركذاو ."بيطخلا" نم «مهعئاقوب يأ برعلا مايأب ملاع نالف :لاقي
 (يواصلا ةيشاح) .نوربتعي مهلعل هموقو )ع ىسومل عقو
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 :ةنهكلا ضعب لوقل عكاش توقبعسي تروُيْضَقتيَو .نيدولرلا نكلاتبأ تروُفدُيو

 مانجا , ةوعرأ كلم :يباعق ةيميس م ليئارسإ ينب يف دلوي ادولوم نإ

 و ا

 نإ هموقل يسوم ف هج !: كيدشل ىباذع نإ هيلع لد مكتيلعأل ةيصعملاو ب
 ١ - فوُلحْملا باودللا ىلع يأ

 م00 د. ا 2. 2 دم 587 ود <
 هعنص يف دومحم /2) ٌنيَِح هقلخ نع ُعَمَل هللا ىرإف اًعيِمْحضرَألَآ ىف نَّمَو تنأ أَو فكت

 دوه موق ٍداَعَو حوت ٍمْوَف مكلَتق نم َتيِلا ْأْوَبَن ريرقت ماهفتسا 5 مَ هه

 ريسفت وهف "ةرقبلا" يف امأو ءروكذملا ئيسلا باذعلا ريغ هنأ ىلإ ةراشإ انه واولاب هفطع :خلإ مكءانبأ نوحبذيو
 وهو :نهاك عمج :ةنهكلا (يواصلا ةيشاح) .ةدحاو ةصقلا تناك نإو رابتعالا اذهي رياغتلا حصف «باذعلا ءوسل

 (يواصلا ةيشاحو لمجلا ةيشاح) .ةيضاملا رومألا نع ربخملا وهف :فارعلا امأو «ةلبقتسملا تابيغملا نع ربخملا
 نبا هجرخأ "ةدايزلا مرحي مل ركشلا يطعأ نم" :ثيدحلا يفو ."متركش"ب قلعتم ءابلا :ةعاطلاو ديحوتلاب

 (نيلامكلا ريسفت) .دوقفملا ديصو دوجوملا ديق ركشلا :ليق انهه نمو ءاعوفرم «» دوعسم نبا نع هيودرم

 (يواصلا ةيشاح) .نيتداعسلاب نورفظتف اضرلاو معنلا مكل لصحيف «ةرخآلاو ايندلا رييخ نم يأ :مكنديزأل

 ىلاعت هناحبس همرك ىلإ ةراشإ ؛دعولا بناج يف هب حرصو «ديعولا بناج يف باوجلاب حرصي مل :مترفك نتلو

 (يواصلا ةيشاح) .رشلا كديب لقي ملو "ريخلا كديب" :ىلاعت هلوق كلذ ريظنو ؛هبضغ تقبس هتمحر نإو
 .رخأتملا باوج فذحي امهعامتجا دنع هنأ ةدعاقلل ؛طرشلا باوج فذحو ؛مسقلا باوج وه اذه :مكنبذعأل

 ةداع نأل ؛دعولا بناج ف هب حرصو انه فذح امنإو .ءفوذحنلا باوجلا اذه ىلع :هيلع لد (يواصلا ةيشاح)

 (يواضيبلا ريسفت) .ديعولاب ضرعيو دعولاب حرصي نأ نيمركألا مركأ
 رفكلا ىلع رارصإلا ليياخمو دانعلا لئالد مهنم نياع ام دنع اذه لاق امنإ 3ع هلعل :لإ اورفكت نإ ىسوم لاقو

 هدمحي مل نإو :ديمح (دوعسلا يبأ ريسفت) .بيهرتلاب ضيرعتلا الو بيغرتلا مهعفني ال هنأ نقيتو «داسفلاو
 (كرادملا ريسفت) .هنم مكل دب ال يذلا ريخلا اومتمرح ثيح مكسفنأ متررض متنأو ,نودماحلا



 جيهاربإ روس ا - رشع ثلاثلا ءزجلا

 محلب ييولاب وا ثووقناج مهرغ كن 010 يقم نم كرولا
 اهيلع اوضعيل ؛اهيلإ يأ وحول دو تو ٍرَأ ممألا يأ أَوُدَرَ مهقدص ىلع ةحضاولا

 كب قا ىّل اَنإَو مكمعز ىلع ءِوب مُتلِسْرَأ آَمِب اَنّرَمك نإ اَوُلاَقَو ظيغلا ةّدش نم
 راكنإ ماهفتسا ؟كلَس هلآ ىفأ ْمُهْلُسُر َتَلاَف .ةبيرلل عقوم 20 ٍبيِرُم ِهيَّلِإ ائَتوْعَدَ
 ضو ِتاويَمَسلآ قلاح رطاف هيلع ةرهاظلا لئالدلل ؛هديحوت يف كش ال يأ

 ام هب رفْغُي مالسإلا نإف «ةدئاز "نم" َمُكِبوُنُذ ني مُكَل َرِفْغَيِل هتعاط ىلإ َمُكوُعَدَي

 ىَّنَسُم ٍلَجَأ : ]| باذع الب ْيُكَرْخوُيَو دابعلا قوقح جارخإل ةيضيعبت وأ «هلبق
 7 001101 10311 ب ا ع ةقفأ امن] اولاق تولا لج

 نم نيذلا أبل" وهو رسفملا نيب ضارتعا ةلمجلاو ؛هربح "لإ مهملعي ال" :هلوقو أدتبم :2! مهدعب نم نيذلاو

 نيذلا" وأ "حون موقو" :وهو هلبق ام ىلع فطع "مهدعب نم نيذلا" وأ ؛”"'مهلسر مهقءاج' وهو هريسفتو "مكلبق
 نم نيذلاو" :"نيمسلا" ةرابعو .حاضيإب يواضيبلا هركذ امك ضارتعا "هللا الإ مهملعي ال" :هلوقو ؛"مكلبق نم
 الإ مهبلي ال" هربخو أدتبم نوكي نأو «هنم لدبملا ىلع وأ لوألا لوصوملا ىلع افطع نوكي نأ زوجي "مهدعب

 نم" يف نكتسملا ريمضلا نم وأ "نيذلا" نم الاح "مهملعي ال" نوكي مدقت ام ىلعو رخآ ربخ "مهتءاج"و "هللا
 اذإ ناسنإلا نأش نإف ؛كلذ مهتهاركل يأ :مههاوفأ يف مهيديأ اودرف (لمجلا ةيشاح) .ةلص هعوقول ؛"مهدعب

 (يواصلا ةيشاح) .هيدي ىلع ضعي هعفد ىلع ردقي ملو هنم ظاتغاو ائيش هرك

 ةدش نم يديألا ىلع يأ "اهيلع اوضعيل" ."ىلإ" نعم. "يف" نأ ىلإ ريشي «هاوفألا ىلإ يأ "اهيلإ" :خإ ممألا يأ
 ليقو «ةرفكلل ريسفتلا اذه ىلع ناريمضلاو ؛"ظيغلا نم لمانألا مكيلع اوضع" :هلوقك لسرلا هب تءاج امب ظيغلا
 ,ءايبنألا ىلإ دوعي يناثلا ريمضلاف اذه ىلعو «هل اولسرأ امب اوملكتي ال يك ءايبنألا هاوفأ يف مهيديأ موقلا در :ئيعملا

 (نيلامكلا ريسفت) .مكاحلا هاور امك هذ درواسم نبا نع روثأم لوألاو

 "بير"ف لك ىلعو ؛بير اذ راص نيعم. بارأ نم ةبير يذ وأ «ةبيرلا يف نعقوأ يأ ئبارأ نم :ةبيرلل عقوم
 ؛شفخألا لوق ىلع :ةدئاز (نيلامكلا ريسفت) .ءيش ىلإ هب نئمطي ال نأو سفنلا قلق يه :ةبيرلاو .ةيديكوت ةفص

 يبرحلا نأ :"هابشألا" يف روكذملا ؛دابعلا قوقح جارخإل ةيضيعبت وأ .بونذلا نم هلبق ام هب رفغي مالسإلا نإف

 (نيلامكلا ريسفت) .ملاظملا ادع ام هل رفغي يمذلاو ءبنذ لك هل رفغي



 الا ا 339099399900008 1100000090 ساس
 ٍنطلُس اَنوُنَأَف مانصألا نم اًنْوَاَباَ كيمو تل اه انودِصَت نأ نوديرت 1 ا يإ

 كملت نب لإ نغ ام نإ ْمُهْلْسُو ْمُهَل تلا .مكقدص ىلع ةرهاظ ةجح 2 لأ ب ويم

 نأ ال يغبني ام تراك اَمَو ةّوبنلاب واب نم هاََي نم لع ُنْمَيهلآ نك لَو لع انه

 ٍلَكسَومِلَف هللا ىَلَعَو نوبوبرم ديبع انأل هرمأب ' هلآ ِنْذإب اَلِإ نّطلْسب مكي
 َدَقَو كلذ نم انل عنام ال يأ هلأ َلَع َلَكَوَمَت ال ن ُأَآَنَلاَمَو .هب اوقثي /2) َوُنْيْؤُمْل

 دو َنوُكَوتْمْلا لكَ هللا لَعَو مكاذأ ىلع اَنوُمُثيَذاَءآَم لع ٌرَريصَتَلو اَتَلبُس ائئَدَه
 ثعبل السر رشبلا ىلإ ثعبي نأ هللا ءاش ولو ءاننود ةوبنلاب نوصتخت ملف انيلع مكل لضف ال يأ :خلإ انلثم رشب الإ
 ىلع وأ «ةيزملا هذه مكقاقحتساو مكلضف ىلع لدي يأ "نيبم ناطلسب انوتأف" :هلوقو ءمهنم لضفأ سنج نم
 اتنعت ؛ىرخأ ةيآ مهيلع اوحرتقاو ءججحلاو تانيبلا نم هب اوؤاج ام اوربتعي مل مهفأك «ةوبنلا مكئاعدا ةحص

 (يواضيبلا ريسفت) .رفكلا يف اجاحلاو
 ديدشتلاب ةحلط أرقو ءبصانلل ةفوذحم عفرلا نونو ءريمضلا نون يهو نونلا فيفخت ىلع ةماعلا :خإ انودصت نأ

 ةبصان ال ةليقثلا نم ةففخم "نأ" نأ :امهدحأ .ناجيرفت هيفو ءريمضلا نون يف اهماغدإو عفرلا نون توبث ىلع

 ارشب انك نإو اننإف يأ :خلإ هللا نكلو (يواصلا ةيشاح) .ةيردصملا ىلع اهل المح تلمعأو ةيردصملا امكأ :يناثلاو

 وهف مترفك نإو ءومكل ريخ وهف متنمآ نإف «هذارم ىلع تازجعملا اناطعأو «ةوبنلاب مكيلع انلضف هللا نأ الإ مكلثم

 (يواصلا ةيشاح) .نوروهقم ديبع اننأل ؛هنوبلطت ام مكيلع انل ةردق الف ءمكل رش

 الو انيلإ سيل اهومتحرتقا ىلا ةيآلاب نايتإلا نأ :ئيعملا ."نيبم ناطلسب انوتأف" :مطوقل باوج :خ! انل ناك امو

 لكوتلا مدع يف انل رذع ال يأ :انل عنام ال يأ (كرادمل ا ريسفت) .هللا ةيشمم قلعتي رمأ وه امنإو انتعاطتسا يف

 يفو ؟لكوتن ال نأ يف انل رذع يأ يأ :"يواضيبلا" ةرابعو «يراكنإ ماهفتسالا نأ ىلإ كلذب راشأو «هيلع
 انل ءيش يأ :ريدقتلاو «لاحلا عضوم يف اهدعب امو «ربخلا "انل" و ءادتبالاب عفر عضوم يف ماهفتسا "ام" :"يبطرقلا"

 ,رذعلا ئيعمج. هيف عناملا "كلذ نم انل عنام ال يأ" :حراشلا لوقف «خلإ اناده دق هنأ لاحلاو هللا ىلع لكوتلا كرت يف

 (لمحلا ةيشاح) .لكوتلا مدع يف يأ كلذ يف انل رذع ال يأ "يف" نيعمب "نم'و
 زوجيو «سايق ريغ ىلع هفذح يعدا طبار ىلإ ةجاحلا مدعل ؛ححرألا وهو ةيردصم "ام" نأ ىلإ ةراشإ :مكاذأ ىلع

 هيلإ لعفلا لصوف ءابلا تفذح مث «هب انومتيذآ لصألا ذإ ؛جيردتلا ىلع فوذحم دئاعلاو ةيمسا ةلوصوم نوكت نأ

 (لمحلا ةيشاح) .هسفنب



 ميهاربإ ةروس ١ مه رشع ثلاثلا ءزجلا

 اَجلِم ىف نريصتل كر كوُععل و1 اًَنِضَرا أ نم مكتجرختل ْمِهِلسَرِ أواوكح ةيفلا َلاَقَو

 ّضَرألا مكَنكَسنَلَو .نيرفاكلا .-سيلطلا َنَكِلْهَل 5 دعا واف اند
 لسرلا ىلإ ع

 يأ ىباَقَم تفاَح ْنَمِل ضرألا ثاريإو رصنلا َكاِلَذ مهكاله دعب َمِهِدَعَب ْنِم مهضرأ
 ىلع هللاب لسرلا رصنتسا ْأوُحَْفَتَسآَو .باذعلاب 2: ٍديِعَوَفاَحَو يدي نيب هماقم

 "يديعو" ةخسللا يفو

 ا

 نم .قحلل دناعم 2  ٍيِيَع هللا ةعاط نع ربكتم ٍراَبَج لك رسخو َباَْحَو مهموق

 لعاف يعمب ليعف للا ىلا

 نم ليسي ءام وه 20 ٍديِدَص ءآَم نِم اهيف ْىَقَّسُيَو اهلخدي يجب هم اما يا هياَرَو
 فوذحم ىلع ف وطعم

 555 1]1]03060212111511آ]آ1]1 1 212121]>12 9 .مدلاو حيقلاب اطلتخم رانلا لهأ فوح

 نيدب سبلت مهنم قبسي مل لسرلاو «هيلإ داع ام. سبلتلا ةيقبس يضتقي دوعلا نإ :لاقي امع باوج :خ! نريصتل

 .انتلم يف نيلحاد نريصتل يأ ةروريصلا دوعلاب دارملا نأ :باوحلا لصاحو ؟مهقح يف هتلاحتسال ؛الصأ رفكلا

 :"نيمسلا" فو ءناكم مسا "ماقملا" نأ ىلإ راشأ «ةمايقلا يف يدنع هفقوم يأ :يدي نيب هماقم يأ (لمجلا ةيشاح)
 يأ لعافلل فاضم ردصم هنأ :ياثلاو ء.محقت ال ءامسألا ذإ ؛ديعب وهو محقم هنأ :اهدحأ ءهجوأ ةثالث هيف "يماقم"و

 (لمجلا ةيشاح) .باسحلل يدي نيب هفوقو ناكم يأ ناكم مسا هنأ :ثلاثلا ءظفحلاب هيلع يمايق

 (نايبلا حور نم) .ةمايقلا موي هدابع هيف فقي يذلا هللا فقوم هنأل ؛باسحلا فقوم وهو :يدي نيب هماقم يأ

 يضتقي فطعلا نأل ؛هديعو نم فوخلا ريغ هللا نم فوخلا نأ ىلإ ةراشإ ةيآلا هذه يف :باذعلاب ديعو فاخو
 لوق :"لمجلا" يفو «يباقعو باذعلاب يديعو يأ ةرسكلاب ءافتكا ءايلا فذحب :ديعو (يواصلا ةيشاح) .ةرياغملا

 .ناكملا مسا ماقملا نأ ىلإ ةراشإ "هيدي نيب هماقم يأ" حراشلا

 ىلع دوعي نأ :يناثلا ؛ماركلا لسرلا ىلع دئاع هنأ :اهدحأ ؛لاوقأ "اوحتفتسا" ريمض يفو :خلإ هللاب لسرلا رضنتسا

 نأل ؛نيقيرفلا ىلع دئاع :ليقو (81:لافنألا) «؛ةَراَجِح اَنْيَلع ِْطْمأَفل :هلوقك مهيلع لسرلا ممأ حتفتسا يأ رافكلا

 اذه ىلع وهو ءاورطمي ملف اورطمتسا بدلا ٍئس يف مهنأل ؛شيرق ىلع دوعي :ليقو ؛هبحاص ىلع رصنلا بلط الك
 ظفل ىلع ءاتلا رسكب أَو دهاحمو سابع نبا :أرقو ,"مهيلإ ىحوأف" هلوق ىلع فطع لاوقألا نم هريغ ىلعو «فنأتسم

 (لمجلا ةيشاح) .اوحتفتسا مهل لاقو نكلهنل مهل لاق :ريدقتلاو «لسرلا ىلع ةروهشملا يف هدوعل ةيوقم يهو ءرمألا
 ىلع فوطعم "ىقسيو" :ىلاعت هلوق نأ ىلإ ةراشإ :اهلخدي .فلخلاو مادقلا ئعمب قلطي ءدادضألا نم :هئارو

 ."دوعسلا يبأ'" نم ءىقسيو اهلحدي :ليقف ؟نذإ نوكي اذامف :ليق هنأك لئاس لاؤس نع اباوج ردقم



 ميهاربإ ةروس ١/5 رشع ثلاثلا ءزجلا

 ”_ هحبقل ؛ةدردري قيس داك لَو هترارلل ةرم لعب ةرم هعلتيي هر 3

 ىأ

 ا تيمي وه اَمَو ناكم لك ني باذعلا عاونأ نم هل ةيضتقملا ةتابسأ تول هيتأيو

 مريذأا ةفص لَكُم ..لصتم يوق 29 ظيلع تاَذَع باذعلا كلذ هع دق .رِمَو

 اك لا مدع يف ةقدصو امد يالا هنم --- الشيم | ٌمهّيرب أاورتك

10 
 نس

 5 ايندلا يف )ف اولمع أوْبَسَح امِم رافكلا يأ َنوُرِدَقَي , - ربخ 055 هيلع
 ديفا كالحلا ُلَدَّضلا وه كلذ هطرش مدعل انو هل نودحي ال 5 ِئس

 تاععإلا وهو
1 3 ١١ 

./ 

 برقي :لاق (ُهْعَدَجَتَي ِديِدَّص ٍءاَم نم ىَقْسُيَوإ) :ىلاعت هلوق يف دعو لاق ؛هتغاسإ نم برقي آل :هغيسي داكي الو
 هءاعمأ عطق هبرش اذإف ءاهرعشب -ادلج يأ- هسأر ةورف تعقوو ههجو ىوش هنم ندأ اذإف ؛ههركيف هيف ىلإ

 (يواصلا ةيشاحإ .(١ه :دمحم) 4ْنِهَءاَعْمَأ َعْطَقَف اميِمَح َءاَماَوقُسَول :لاق امك هربد نم جرخي يح

 (لمجلا ةيشاح) .رتفي الو عطقني ال ضعبب هضعب لصتم يأ "لصتم" :هلوق ."سوماقلا" نم صخلم «هعلبي :ةدردزي
 ءرابج لك ىلع دئاع :ليقو «باذعلا ىلع دئاع "هئارو" ف ريمضلا نأ ىلإ كلذب راشأ :باذعلا كلذ دعب

 نم هللا انراجأ كلذ ريغو ريرهمزلاو براقعلاو تايحلاك هيف وه ام دشأ اباذع تقو لك ف لبقتسيو :ئيعملاو
 :هريدقت ربخلا فوذحم أدع هنأ هيوبيس بهذه وهو :انهدحأ هج وأ هيف :خإ ىذلا لثم (يواصلا ةيشاحإ) .كلذ

 هنأك ءردقم لاؤسل اباوح ةفنأتسم "دامرك مهلامعأ" :هلوق نم ةلمحلا نوكتو ءاورفك يذلا لثم مكيلع ىلتي امف

 لامتشا لدب هنم لدب "مهامعأ"و أدتبمه "لثم" نوكي نأ :يناثلاو «تيكو تيك :ليقف ؟مهلثم فيك :ليق

 (لمجلا ةيشاح) .ربخلا ”دامرك"و
 ."أدتبملا ربح رورحجملاو" :هلوقب حراشلا هيلإ راشأ امك "خلإ دامرك" :ىلاعت هلوق هربخو :ًأدتبم

 :ىىلاعت هلوق هريحو أدتبم "خلإ اورفك نيذلا لثم" :ىلاعت هلوقو :نورخآلا لاقو ؛حراشلا هيلع ىشم ام اذه :هنم لدبيو

 يف ريخلا لامعأ نم اولمع ام :ليقف ؟يه ام لامعألا هذه يف اوفلتخا :"نزاخلا" ةرابع :لإ ةحلاصلا ."دامرك مهلامعأ"

 هذهف ؛حالصلاو ربلا لامعأ نم كلذ وحنو نيدلولا ربو فيضلا ءارقإو ريسألا كفو ماحرألا ةلصو ةقدصلاك رفكلا لاح

 :ليقو ءاهلك اهلطبأو اهطبحأ هرفك نأل ؛هرفك ببسب ةمايقلا موي اهبحاص عفنت ال اهنكل رب لامعأ تناك نإو لامعألا

 (لمجلا ةيشاح) .ةتبلا مهعفنت لو تطبحو تلطبف مهعفنت اهنأ اوبلط ىلا مانصألا مقدابع لامعألاب دارملا



 ميهاربإ ةروس ١/1 رشع ثلاغلا ءزجلا

 قلعتم ؟ قْكَاِب ضْرَلاَو ِت وَمَسلا لح هلأ حر أ ريرقت ماهفتسا بطاخم اي لا
 (2) ٍزيزعي هللا ىلع َكِلاَذ اَمَو 0 © دي ٍدَج ٍقلحي ِتأَيَو َمُكَبِهْذُي ْأَشَي نإ

 اًعيبج هلل هعوقو ققحتل ؛ىضاملاب 9 اميفو هيف ريبعتلاو «قئالخلا يأ ْأوُرَرَبَو .ديدش

 مثنأ َلَهَف عبات عمج اَعَبَت َمُكَل انك انإ نيعوبنما بكس ني عابتألا أَوتَفَعٌضلا َلاَقَف
 مداخن و مدخك

 ضيعبتلل ةيناثلاو .:نييبتلل ىلوألا "نم" هش نب هللا ِِباَذَع نِم انَع نوغفاد ٌنوُتْعُم

 ك0 اًئيلع ٌءاَوَس ىدملا ىلإ مكانوعدل كودك اًتْدَدَه ول نوعوبتملا يأ أولاق

 ردق يذلا نأ :نعملاو .مكنم هلل عوطأ مكاوس نعي "ديدج قلخب تأي"و «ءسانلا اهيأ يعي :2! مكبهذي أشي نإ

 بعصي ال رداقلا نأل ؛مهاوس نيرحخآ قلخ داجيإو «مهتتامإو موق ءانفإ ىلع رداق ضرألاو تاوامسلا قلخ ىلع
 .عوطأو مكنم اريخ مكر يغ اموق قلخيو ءرافكلا رشعم اي مكتيمي :ديري ةكم رافكل باطخ اذه :ليقو ءءيش هيلع

 ةغيص راثيإو ءضرألا نطب ف مهثبل ةدم ىهتنت نيح ةيناثلا ةخفنلا دنع اورهظ يأ :اوزربو (نزاخلا ريسفت)

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .هعوقو ققمحت ىلع ةلالدلل ؛يضاملا

 :نععملاو ءروهظلا زوربلاو «ةمايقلا موي سيلبإ عمو مهضعب عم رافكلا ةجاحم نع ىلاعت هللا نم رابخإ اذه :اوزربو
 نإ :لاقي امع باوج :ريبعتلاو (يواصلا ةيشاح) .ادبأ مهفاصوأ نم ءيش مهل بيغي الف قئالخلا نيب نورهظي

 وه امو نوكيو ناك ام. لاع ىلاعتو هناحبس هللا نأل يأ عوقولا ققحتل كلذ نأب باجأف ؟لصحت مل ءايشألا هذه

 (يواصلا ةيشاح) .ءاوس دح ىلع هملع يف لبقتسملاو يضاملاف «نئاك

 اهدعب يذلا ءيشلل :خلإ نييبتلل ىلوألا "نم" (يواصلا ةيشاح) .مكنيد يف لوحدلاو لسرلا بيذكت يف :اعبت مكل انك انإ

 :هريدقت ضيعبتلل ةيناثلاو نييبتلل ىلوألا "نم" نأ :اهدحأ ؛هجوأ "نم"و "نم" يف :"نيمسلا" فو «نيبملا ىلع نايبلا مدقف
 ضعب انع نونغم متنأ له :نيعمب. اغم ضيعبتلل انوكي نأ :ياثلا «يرشخم لا هلاق ملل باذع ضعب وه ءيش ضعب انع نونغم

 "هللا باذع نم" يف "نم"و ةديزم "ءيش نم" ف "نم" نأ :ثلاثلا ءاضيأ يرشخمزلا هلاق هللا باذنع ضعب وه يذلا ءيشلا

 (لمجلا ةيشاح) .لاحلا ىلع تبصن تمدقت املف "ءيش"ل ةفص لصألا يف األ ؛فوذحمت.قلعتت

 صيخلا نم ؛باذعلا نم برهمو ىجنم "صيحم نم انل ام" ربصلاو عزجلا انيلع نايوتسم يأ :خلإ انيلع ءاوس
 :هلوق نوكي نأ زوكيو «بيغملك اردصتقو تيبملاك اناكم نوكي نأ لمتحمي وهو ةرارفلا ةهج ىلإ لودغعلا وغَو

 ءمهعفني الف ماع ةئام سمح نوعزجيف "عرب اولاعت" :نولوقي مههأ يور ام هديؤيو «نيقيرفلا مالك "انيلع ءاوس"

 (يواضيبلا ريسفت) ."انيلع ءاوس" :نولوقي مث ءكلذك نوربصيف "ربصن اولاعت" :نولوقيف



 ميهاربإ ةروس ْ ١ ا“ ب رشع ثلاثلا ءرجلا

 مل سلبا دطيشلا نقف .اجلم مج 5-5 2)) ٍصيِحُم ةدئاز نِم اَنَل ام اًنربَِص م هي

 هللا حرإ هيلع اوعمتجاو ّرانلا رانلا ُلهأو «ةنحلا ةنحجلا لهأ لحدأو مالا رفق

 م نئاك ريع هنأ كي دوو مكَقَدصف ءازجلاو ثعبلاب قحلا َدَعَو َرُكَدَعَو
 هال نعمل يأ

 نأ نكل آّلِإ يعباتم ىلع مكرهتا هردفو وق نَّطلُس ب

 مُكِْخِرْصُمب أنأ آم يباحإ ىلع , مُكَسْفنأ أَوُموُلَو يول الق 3-- : َحَتَسآَف َْتْوَعَد

 نيف انكر قإ اهرسكر هنبلا حقب” كويرطشو رظأ انو مكدينغ
 َمُهْل نيرفاكلا + ويلطلانِإ :ىلاعت لاق «ايندلا 3 ل هللا عم يايإ مككارشإب

 هل عضوي نيح ا ناطيشلا لاقو (نايبلا حور) .ءاحبإلا مدع يف ربصلاو ع رجلا انيلع وتسع يأ :خإ انعزجأ

 (يواصلا ةيشاح) ."خلإ مكدعو هللا نإ" :مه لوقيف هنومولي رانلا لهأ هيلع عمتجيف رانلا يف ران نم ربنم
 (يواصلا ةيشاح) .رانلا رانلا لهأو ةنجلا ةنحلا لهأ رارقتساب هؤاضق ذفن يأ :رمألا يضق امل

 :"بيطخلا" يفو ,"يفشاكلا" نم ءران نم ربنم ىلع سلجي وهو ناطيشلا ىلع رانلا لهأ عمتجا :هيلع اوعمتجاو

 هللا نإ" :هلوقب ىلاعت هللا ربخأ ام :مه لوقيف «هنومولي هيلع رانلا لهأ عمتجيف ران نم ربنم هل عضوي :لتاقم لاق

 هللا نإ :ريدقتلا :لوألا ءنيهجو نم ارامضإ مالكلا يف نأ ىلإ راشأ :خلإ مكقدصف ."خلإ قحلا دعو مكدعو
 ,هودهاش مهأل ؛دعولا كلذ قدص ىلع لاحلا ةلالدل فذحو .مكتفلخأف مكتدعوو مكقدصف قحلا دعو مكدعو

 الو ةنج ال نأ مكتدعوو :هريدقت ءملعلل فذحو ايناث الوعفم يضتقي "دعولا مكتفلخأف مكتدعو" :هلوق :يناثلاو

 «بلسلل "يكحرصم" يف ةزمهلا نأ ىلإ ريشي «باذعلا نم مكنيغم. :مكخرصمب انأ ام (لمجلا ةيشاح) .باسح الو ران

 (نيلامكلا ريسفت) .ةثاغتسالا :خارصلاو

 ةفاضإلا ءايو ةنكاس عمجلا ءايف ءملسم عمج نيملسمك خرصم عمج «يل نيحرصمم لصألاو :اهرسكو ءايلا حتفب

 ءاي يف عمجلا ءاي تمغدأف «ناءايلا امهو نانكاس ىقتلاف «ةفاضإلل نونلاو فيفختلل ماللا تفذحف .كلذك

 «تارسك ثالث يلاوت نم اصلختو ةفخلل ابلط ؛ىلوألا ةءارقلا ىلع حتفلاب ةفاضإلا ءاي تكرح مث ةفاضإلا

 :نييكايسلا عاقتلال ترسك" ايقتلا املق :نؤكسلا اهلضأ ملكتملا ءايو ةنكاس بارعإلا ءاي نأل ؛ةيناثلا ىلع ترسكو

 .نومتكر شأ ام تركنأو تدحج يأ ؛مويلا ترفك :ترفك إ .هريغو "بيطنملا" نم



 ميهاربإ ةروس دسك رشع ثلاثلا ءزجلا

 لاح َنيِدِلَخ ٌرألا تحن نِم ىرجت ٍعسَج ِتَحِلَّصلأ أوُلِمَعَو اوغمأ ترين َلِخدأَو

 رظنترت ملأ ه9 ْمَلَس مهنيب اميفو ةكئالملا نمو هللا نم ايف مح مِهَيَر ِنأِإب ايف ةرّداقم
 ةلخنلا يومَ َرَجَشُك "ف "هللا الإ هلإ ال" 0 لدسو ةلكر هللا ترج نك

 نيح لك اهرغ اًهلح 11 أ يطعت َقْؤُت 6 5 ٍواَمَسلا ىف اهنصغ اَهْعَرَفَو ضرألا يفتباث اًهّلَصَأ
ّ 

 ءامسلا ىلإ دعصي هلمعو نمؤملا بلق قف ةعباث نامإلا ةملك كلذك «هتدارإب اًهَبَي نّذِإ

 (يواصلا ةيشاح) .ءادعسلا لاوحأ ركذ يف عرش ءايقشألا لاوحأ ركذ امل :اونمآ يذلا لخدأو

 فيكف ةبسنلاب دوصقملا وه الثمف ؛"الثم" مضب الإ "ةبيط ةملك هللا برض" :كلوقل ئععم ال هنأ :هيلع لاقي :خلإ هنم لدبيو
 ىلع ئيبم هجولا اذهو ءملسم ريغ وهو حرطلا ةين يف هنم لدبملا نأ ةاحنلا لوق رهاظ ىلع نبم هجولا اذهو «هريغ هنم لدبي

 .امي الإ ناميإلا دحأ نم لبقي الو ةنحلا حاتفم اهنأل ؛ركذب اهصحخ :خلإ هلإ ال (لمجلا ةيشاح) .دحاو لوعفملا برض يدعت

 (فاشكلا ريسفت) .ةوعدلاو ةبوتلاو رافغتسالاو ةديمحتلاو ةحيبستلاك ةنسح ةملك لك :ليقو (يواصلا ةيشاح)

 برض هللا نإ" :موي تاذ لاق ٌدني هللا لوسر نأ امك رمع نبا نعف «ةلخنلا انأ ىلع روهمجلا :لإ ةلخنلا يه

 تبهف «ةلختلا اهنأ يلق ف عقوف ايبص تنكو «يداوبلا رجش يف سانلا عقوف "؟يه ام ينوربخأف ةرجش نمؤم لثم

 اهتلق تنك ول نب اي :رمع لاقف :"ةلخنلا اهإ الأ" :لك هللا لوسر لاقف «موقلا رغصأ انأو اهوقأ نأ هللا لوسر
 (كرادملا ريسفت) .معنلا رمحلا نم يلإ بحأ تناكل

 يه ةملك يأ ناميإلا ةملك كلذك «ةيشعو ةودغ لك :ليقو ءرهشأ ةتس ريبج نب ديعسو ةداتق نع :نيح لك اهلكأ يوت
 ةكرب نمؤملا لصي يأ هتكرب هلانيو «ءامسلا ىلإ دعصي ناكرألاو ناسللاب هلمعو نموملا بلق يف ةتباث قيدصتلا يأ ناعإلا

 (نيلامكلا ريسفت) .اهلكأ باوثلاو ةكربلاو ءاهعورفك لامعألاو ؛ءيشلا لصأ ةلزنمب قيدصتلاف ءتقو لك يف هباوثو لمعلا
 :دهاجم لاقف ءاذه رادقم يف اوفلتحاو «ريثكلاو ليلقلا ىلع قلطي تقولا ةغللا ف نيحلاو «هتدارإب :اًمر نذإب نيح لك

 تقو ىلإ اهعلط نيح نم نعي رهشأ ةتسب :ةداتق لاقو ؛ةرم ةنس لك يف رمثت ةلخنلا نأل ؛ةلماك ةنس انه نيحلا

 (بيطخلا ريسفت) .ءاتشو افيصو ارافو اليل لكؤي لخنلا رمث نأل ؛ةيشعو ةودغ لك نيح لك :عيبرلا لاقو ءاهمارص
 هجوو ٠١(. :رطاق) ُهُعفْرَي ٌحِلاَصلا ُّلَمَعْلاَو ُبّيطلا ُمِلَكْلا ُدَعْصَي ِهْيَلِإ» :ىلاعت هللا لاق :ءامسلا ىلإ دعصي هلمعو

 ناسللاب لوقو بلقلاب نامبإلاو ءلكؤي رمثو لاع عرفو خسار قرع اهل ةرجشلا نأ ةرجشلاو ناميإلا نيب هبشلا
 هعفن مادق ءاهرارسأ هداؤف ف تعملو اهراونأ هيلع ترهظ ةملكلا هذه ركذ نم ناسنإلا رثكأ اذإف «نادبألاب لمعو

 ادبأ عطقني ال ءهرخآو راهنلا لوأ دعصي :ءامسلا ىلإ دعصي هلمعو (يواصلا ةيشاح) .لجآلاو لجاعلا يف امك
 (نايبلا حور) .ةرجشلا هذه دوعصك



 ميهاربإ ةروس ١ رشع ثلاثلا ءزجلا

 دال 7 15

 ةلظنحلا ىه ٍةَئيِبَح ٍةَرَجَّشك ا قتلا ةنكأ رم باول فاو .نونمؤيف نوظعتي

 يك كلدك «تابثو نسم يأ ىو اهل ا يضل از يف تلص ؤتسا ١ تكبح

53 

 يه ِتباَكلآ ٍلْوَقَلَِب أوُنَماَو تريأا هللا تبي 3 ب .ةكرب الو عرف الو اهل تابث ال رفكلا 8

 مهر نع ناكلملا مهأسي امل ربقلا يف يأ 0 و اَْنّدلآ ةوّيَأ ىف ديحوتلا ةملك

 ا 5 |آ هللا ٌلِضَُيَو نيخيشلا ثيدح يف امك «باوصلاب نوبيجيف مهيبنو مهنيدو

 ."خلإ فيك رت ملأ" :لاقف ةثيبخ ةرجشب ىوهلاو ةبيط ةرجشب لقعلا هبش :هكلح يلازغلا خيشلا لاقو :رفكلا ةملك يه

 اهسفنل ةملاظلا ةئيبخلا سفنلا ةثابحن نم دلوتت ةملك يهو «ةئيبخلا ةملكلا اهنم دلوتت ةثيبخلا ةرجشلاك ةرامألا ةثيبخلا سفنلاف

 يه (نايبلا حور) .هلام وأ هضرعل ضرعتلاب اهريغل ةملاظلاو ءيصاعملا باستكاب وأ «هتافصو هللا تاذ يف اهداقتعا ءوسب

 هجو يف اهقورع لب ضرألا يف صوغي ال اهنأ امب هيبشتلا ةمكح [اعوفرم سنأ نع يئاسنلاو يذمرتلا هاورإ :ةلظنحلا
 ارجش اهتيمستو ءيدر اهرمثو خيطبلا رجشك ضرألا ىلع دتمي اهقرو لب ءامسلا ةهج ىلإ دعصت اهل نوصغ الو «ضرألا
 (يواصلا ةيشاح) .هل قاس ال ام مجنلاو قاس هل ام رجشلا نأل ؛رجشلا نم ال مجنلا نم اهنأل ؛ةلكاشم

 تبث يذلا :تباثلا لوقلاب (نايبلا حور) .ةيلكلاب تذحأو اهتثح تعلتقا يأ ءلاصيتساب عطقلا ثحلا :تشتجا

 نوعمشو سيجرحجو يحيو ايركزك مهنيد يف اونتتفا اذإ نولزي الف : ءايندلا ةايح ف مهيولق يف نكمتو مهدنع ةجحلاب

 (لمجلا ةيشاح) .دودحألا باحصأ مهنتف نيذلاكو

 ركذ هك هللا لوسر نأ :ءاربلا نعف باوصلا نيكمتو باوجبلا نيقلتب ربقلا يف هب دارملا نأ ىلع روهمجلا :خلإ ربقلا يف يأ
 ؟كنيد امو ؟كبر نم :هل نالوقيف هربق يف هناسلجيف ناكلم هيتأيف هدسج يف هحور داعي 2 :لاقف نمؤملا حور ضبق

 :هلوق كللذف "قدبع قدض نأ ءامشلا نم: دانم يدانيف كي دمحم ييبنو | مالسإلا نيدو هللا يبر :لوقيف ؟كيبن نمو

 (كرادملا ريسفت) .سورعلا ةمون منو اديمح منو اديمح تمو اديعس تشع :ناكلملا لوقي مث ةيآلا اونما نيذلا هللا تبني"

 نالوقيو هنادعقيف ؛هتزانج يف ايشام ناك نم لاعن عرق عمسي ىح ىتوملا هللا يحي نيح يأ :ناكلملا مهأسي امل

 من :هل نالوقيف دلي دمحم يبو مالسإلا ئيدو هللا يبر :لوقيف نموملا امأف ؟كيبن نمو ؟كنيد امو ؟كبر نم :هل
 ءائيش نولوقي سانلا عمسأ تنك يردأ ال :لوقيف قفانملاو رفاكلا امأو ءانقومل تنك نأ انملع دق ءسورعلا ةمونك

 ام :هل نالوقيو «نيلقثلا ريغ ضرألا يف نم هعمسي ةحيص حيصيف ران نم قارطم هنابرضيف ؛نولوقي ام لثم تلقف
 (يواصلا ةيشاح) .تيلت الو تيرد



 ميهاربإ ةروس ملأ رشع ثلاغلا ءزجلا

 ثيدحلا يف امك «يردن ال :نولوقي لب باوصلاب باوجلل نودتهي الف رافكلا

 فك اًهركش يأ هلآ َتَمَعِي اوُلَّدَب َنْيِذْلا ىلإ رت زو ةيلآ 22ةاَشَي ام هلل لْعَشَيَو

 ماس ؟كالاحلا ورام راد مهايإ مهلالضإب مهم موق اولزنأ الح شيرق رافك

 تار اًداَدَن :أ هن ايلي يف ركب  ذارقلا كك اهولحتدي اهالي نايب
! | 2 1 | 

 ١ رت ىو وتعمل
 1 7 1 ىلا 1 سال ا او 20 0 ع هي . ع و

 ةولّصلا 5 اوُتَماَء َنيِذْلا َىِداَبِعْل لق 2 ِراَتلآ ١ مكعجرم َرَكَريِصَم َّنِإَ
 1 ولا 3 م سس 5 ِ

 (3 لل اَلَو ِهيِف ءادف ٌعيِب ال موي ف أي نأ ٍلَبَق نّم َهَيِ الَعَو اًرِس َْمُهِنَتَقَرَر اّمِم أوقِفَنَيَو

 0 ا 2صظخ11111 .ةمايقلا موي وه «عفنت ةقادص يأ ةلاخم

 هللا ةمعن ركش اولدب .:ارفك اهركش يأ ."ةاكشملا" يف امك .ءاهو ءاه يردن آالو:عاس ءاه ردن هل :يردن ال

 حيحص يف امك اه سابع نبا هلاق ءشيرق رافك مهو رفكلاب ركشلا اولدب مهفأكف .هناكم هوعضو نأب ارفك
 ةيمأ ونب نارجفألا امه :ه#ذ يلع نع يربطلا ىورو يلع نع مكاحلا هاورو ؛هنع قازرلا دبع هدنسأ ؛يراخبلا

 (نيلامكلا ريسفت) .هلثم هدو رمع نعو «موزخم وئبو
 (نيلامكلا ريسفت) .اهيف نيلحخاد يأ "موقلا" نم وأ "منهج" نم لاح "افولصي" ؛"راوبلا راد"ل نيب فطع :مدهج

 (كرادملا ريسفت) .ىشعألاو ىلعو ةزمحو يماش ءايلا نوكسبو ءافيرشت هيلإ ةفاضإلاب مهصح :نيذلا يدابعل لق

 ةالصلا اوميقأ :مهل لق :هريدقتو ءاوميقأ وهو الوقم يضتقي "لق" نأل ؛فوذحم لوقملا :2! ةالصلا اوميقي

 ةلالدل ؛ماللا تفذحف ءاوقفنيلو اوميقيل :هريدقتو «لوقملا وهو رمأ هنإ :ليقو ءاوقفنيو ةالصلا اوميقي ءاوقفنأو

 (كرادملا ريسفت) .زجي مل ماللا فذحب ءادتبا اوقفنيو ةالصلا اوميقي :ليق ولو «هيلع "لق"

 رس تقو يأ فرظلا ىلع وأ «نينلعمو نيرسم نعي ةينالعو رس يوذ يأ لاحلا ىلع ابصتنا :ةينالعو ارس

 (نيلامكلا ريسفت) .بحاولا نالعإو عوطتلا ءافخإ :ئيعملاو «ةينالع قافنإو رس قافنإ يأ ردصملا ىلع وأ ؛ةينالعو
 ودع ٍضْعَبِل ْمُهْضْعَب لعمري الي الوب :ىلاستا هلوقن نفلاخج اللقا «سفنلا ةيغرو عيطلا ليم ببسي ةلاخملا ازملاو ةةلافم

 (نايبلا حور) .هلل ةلاخملا مهنيب اميف عقاولا نأل (17:فرحزلا) «؟َنيِقّتُملا الإ

 (نيلامكلا ريسفت) .ةلخ عمج هنإ :يلع وبأ لاقو ءردصم هنأ ىلإ ريشي :ةقادص يأ



 ميهاربإ ةروس ١/1 رشع ثلاثلا ءزجلا

 توما َّنِم هب ّجَرْخَأَف كَم ءاّمشلا ترب لَنا ضْلآَو تبوعَمَشلآ قل ىِذّلأ ُهَّلل

 هوم لمحلاو بو راب راتبا ىف ىرجتل نفسلا كافل ها كَل اَْرِ

 امهكلف يف نييراح شاف رتقلاو نلتانا مخل رخو جو َرِهتألا ْمُكَل َرْحَسَو هنذإب
 ني ككاو 6 ع هبا اوفا 53الاو هيف !ونكستل ليلا كل رخو انارثفت ذل

 700 ا 0 هللا تمعن اكلت و كتل ادد يسيح ىلع ا ام لك

 ةريشنع ىلع ةلمعشم ةيآلا يم :تالامكلاب هفاصتاو ىلاعت هتينادحو لئالد ركذ يف عورش :قلخ يذلا هللا

 (يواصلا ةيشاح) .مكسفنأ يهتشت ام ىلع ضرألا عيمج يف مكل اهللذ يأ ءرف عمج :رافألا (يواصلا ةيشاح) .ةلدأ
 سسك ىققم هللا نأ ا هيلع مواد ريسلا يف بأدو «ةدحاو ةلاح ىلع امئاد ةرمتسملا ةداعلا :بأدلا :لإ نيبئاد

 ةملظلا ةلازإ ف امهريس يف نابأدي :ليقو ءرهدلا رخآ ىلإ نارتفي ال .دابعلا حلاصم ىلإ دوعي اميف امئاد نايرجي رمقلاو

 (لمجلا ةيشاح) .ناويحلاو تابنلا حالصإو
 "لك" ةفاضإ ىلع ةماعلا :هومتلأس ام لك نم (لمحلا ةيشاح) .نارسكني الو يرحلا ببسب نافعضي ال :نارتفي ال
 ىلع ىنأتي امنإ اذهو هومتلأس ام لك نم مكاتآ يأ يناثلا لوعفملا يف ةدئاز اهأ :امهدحأ «نالوق "نم" فو ."ام" ىلإ
 اذه ىلعو ؛ومكحلاصملو مكل ارظن هومتلأس ام عيمج ضعب مكاتآ يأ ةيضيعبت نوكت نأ :يناثلاو ءشفحألا لوق

 ةلوصوم نوكت نأ اهيف زوجي امو «هيوبيس يأر وهو «هومتلأس ام لك نم ائيش مكاتآو :هريدقت فوذحم لوعفملاف
 "هومتلأس" يف ريمضلاف ةيردصم تناك نإف ؛مكلوئسم يأ لوعفملا عقوم عقاو ردصملاو ؛ةفوصوم وأ ةيفرح وأ ةيمسا
 (لمجلا ةيشاح) .هايإ هومتلأس يأ فوذحم فوصوملا وأ لوصوملا دئاعو «ىلاعت هللا ىلع دئاع
 هانلأس ام لك انطعي مل هللاو .هومتلاس ام لك نم مكاتآو :لاق فيك باوح ىلإ اذهب راشأ :وكحلاصم بسح ىلع

 ضعبلا ناك امل نكلو «درف لك نم ال هانلأس ام عيمج نم اضعب اناطعأ هنأ :هحاضيإو ؟هانلأس امث درف لك نم اضعب الو

 اضيأ هعنم يذلا ضعبلا ىلإ ةبسنلاب انداعمو انشاعم يف انل عفنألاو حلصألا وهو هانلأس ام عيمج نم رثكألا وه روكذملا

 :مهعيمج اا ذرف لك نم اضعب .نيلئاسلا عيمج ىطعأ :ليقو (ةائلأس ام عيمج اناظعأ هتأك ناك ءانتحلضل

 ةمكحلا هتضتقا ام ىلع اذه هلأس امث ائيش كاذ ىطعأو :كلذ هلأس امم ائيش اذه ىطعأ دق نوكي نأ :هحاضيإو

 (لمجلا ةيشاح) .كلذ هبشأ امو ءىسوم لوئسم يهو جارعملا ةليل ةيؤرلا انيبن ىطعأ امك ءامهقح يف ةحلصملاو
 ام لك انطعي مل هللاو هومتلأس ام لك نم مكاتآو :لاق فيك باوح ىلإ اذهبي راشأ :وكحلاصم بسح ىلع
 دوجوملا نإف ؛هومتلأس ام عيمج ضعب مكل ةحلصم مكاطعأ يأ "مكحلاصم بسح ىلع" :هلوقب هعفدف ؟هانلأس

 - (1١:ءارسإلا) ُءاَشَن ام اهيفَُلاَْلَجَع ةَلجاَعْلا ديري َناَك ْنَمِ© :ىلاعت هلوقك اذهو هللا هردق ام ضعب فنص لك نم
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 ميهاربإ ةروس 0١م رشع ثكلاغلا ءرجلا
 ثلا 1-2

 + دافَك ُموُلَظَل رفاكلا َنسَإْلا ءرإ اهّدع اوقيطت ال آَموُصَحَن ال هماعنإ ىنعع

 9 ٌلَعِجا َبَر ُمِهْرَبِإ لاق ذِإ ركذا َو .هبر ةمعنل رفكلاو ةيصعملاب هسفنل ملظلا ريثك

 ناسنإ مد هبف كسي الل امرح هلعجف هءاعد هللا باجعأ لقو «نمأ اذ اثم اَء ةكم َكْلَبْلا

 1 ا

 نأ نع َّننِبَو ندعي ىنبجََ هالوخ ىلتخي "لو ءةديص داصي الو دعا هيف ملظي 34

 ا
 ع

 نمَف ام ” و6 ماعلا ع 3ع امك للم ءانصألا يأ نب رجم َبَر 2 ماتِصأْلا دبع 1

 57 ميِحَر ا َكَنِإَف ىناصع نَمَو ئيد لهأ نم نم ىنِم ,هنإف ديح وتلا يلع ةَحِبَت

 لك ملعي نالف :كلوقك «ريثكتلل "لك" ةملكو «نايبلل "نم" نأ لت رفا ساام لأ وأ «ضيعبتلل 'نماف -
 (نايبلا حور) .(5 4 :ماعنألا) عش لَك باب ُهِهيَلَع نحتفل :ىللاعت هلوق هيلعو «سانلا لك هاتآو ءىش

 نإو :هللا لوقي فيك :لاقي ام كلذب عفدو ؛ءلعف ةفص وهو ماعنإلا ةمعنلاب دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :هماعنإ ىنعمب

 ةمعنلاب دارملا نأب باجأف ؟اهدع نكميو ةيهانتم دوجولا تلحخد ةمعن لك نأ عم اهوصحت ال هللا ةمعن اودعت

 مومعب ةربعلاو «هيف تلزن األ ؛لهج وبأ هب دارملا :رفاكلا (يواصلا ةيشاح) .ائيشف ائيش اهددحت ئيعمب ماعنإلا

 .عرجيو وكشي ةدشلا يف مولظ وأ ءاهل نارفكلا ديدش يأ :رافك (يواصلا ةيشاح) .ببسلا صوصخب ال ظفللا

 (كرادملا ريسفت) .سنجلل ناسنإلاو «عنميو عمجي ةمعنلا ف رافك

 يف امف ؛ءاعدلا هنم رركت الَتِلَ ميهاربإ نأ "ةرقبلا" ف اهريكنتو انه دلبلا فيرعت ةمكح :خايشألا لاق :دلبلا اذه

 نأ هللا نم بلطف «اهئانب دعب انه امو ءانمآ نوكت نأو ادلب لعحجت نأ هللا نم بلطف ءاهئانب لبق ناك "ةرقبلا"

 . "لمحلا" نم .بطرلا هشيشح يأ رصقلاب هالح عطقي ال يأ :هالخ ىلتخي الو (يواصلا ةيشاح) .انمآ نوكت

 .مالسإلا ىلع انتيث يأ "كل نيملسم انلعجاو" :لاق امك اهقدابعغ بانتحا ىلع نمدأو قيل يأ : ينبنجاو

 هنم نسح فيكف ؛ةمألا عامجإب رفكلا نم نوموصعم ءايبنألاو رفك اًتدابع نأب لكشتسا :مانصألا دبعن نأ نع

 «سانلا عيمج نم هللاب فرعأ ءايبنألا نإف «كلذ ملع نع هتلهذأ فوخ ةلاح يف ناك هنأب بيحأو ؟لاؤسلا اذه

 باجتسيل ؛هيبن نيبو هنيب عمجلا هب دصق وأ ءفوخلا ماقم يف هسفنل ءاعد وهف ؛مهريغ فوح نم رثكأ مهفوحف

 (يحخركلا ريسفتو لمجلا ةيشاح) .هتكربب مه
 تادامج مانصألا نأل ؛زاجم اذهف يأ «هبيس ىلإ ءيشلا دانسإ باب نم يزاخم مانصألا ىلإ لالضإلا دانسإ :نللضأ

 مهتنتف :لوقت امك ءاهيلإ فيضأ اهتدابع دنع لالضإلا لصح امل هنأ الإ «ةثبلا ائيش لعفي ال دامجلاو «ةراجحو

 (ريبكلا ريسفتلا نم) .اهببسب اورتغاو امي اونتتفا يأ مهترغو ايندلا
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 وهو اهضعب يأ يرد نم تدك و آَكُيَر .كرشلا رفغي ال ىلاعت هنأ هملع لبق اذه
 ناك يذلا مّرَحْمْلَاَكَتْيَب دنع ةكم وه ِعَرَر ىِذِرَيْغ ٍداَوِب رحاه هّمُأ عم 33غ ليعامسإ
 نحتو لبق توتن ساّنلا تري ًابولق َهدِهفَأ لَعْجَأَف ةرَلَّصلا أوُميقُيل ابر نافوطلا لبق
 مهلك سانلاو مورلاو سراف هيلإ تنحل "سانلا ةدئفأ" لاق ول :سابع نبا لاق د

 رطل .هيلإ فئاطلا لقنب لعف دقو » َنوُرْكْفَي مُهلَعل ترَمكلآ َنْ هدأ

 > ٍءاَمَسل ىف اَلَو ضرألا ىف ىف ٍءْىَس ةدئاز ني لأ ل ئىفخ اَمَو ُنِلَعُت اَمَو رسنا نفخ ان
 ناطعأ ىل تشو ىلا هَل .ميهاربإ مالك وأ ىلاعت همالك نم نوكي نأ لمتحي

 م ل هي اللا َقَحْسِإَو ةنس نوعستو عست ُهَلَو دُِو َليِعَمْسإ ربكلا عم َلَع
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 ميهاربإل يأ

 لب ؛عدي ملو لأسي مل كلت فو «رانلا يف ءاقلإلا نم هل عقو ام دعب تناك ةصقلا هذه :خلإ تنكسأ نإ ابر
 امك هللا ملعب ءافتكا هكرت ماقم نم لجأو ىلعأ ءاعدلا ماقمو ءعرضتو اعد دق هذه يفو «هلاحب هللا ملعب ىفتكا

 (لمجلا ةيشاح) .لامكلا راوطأ نم روط ىلإ روط نم لقتناو ىقرت دق ميهاربإ نوكيف «نوفراعلا هلاق
 تراغف ؛ليعامسإ هنم تدلوف ميهاربإل اهتبهوف ةراسل ةيراج تناك رجاه نأ ناكسإلا اذه ببسو :رجاه همأ عم

 ىلإ اهلقني نأ يحولاب هللا هرمأف ءاهدنع نم امهجرخي نأ ىلاعت هللا هتدشنأف 0 م ؟اههساة راج

 ؛هموي نم عجرو ةكم ف امهعضوو ماشلا نم ىتأف «لفطلاو رجاهو وهو هيلع بكرف قاربلاب هل ىتأو .ةكم ضرأل
 .طق اهيف عرز نوكي ال ةيرجح اهنأل :ةكم (لمجلا ةيشاح) .ماشلا نم موي لك يف قاربلا ّ امهروزي ناكو
 رابتعاب زاحملا نوكي نأ حصيو «ناك ام رابتعاب زاحب هيف امرحم اتيب هتيمست نأ ىلإ كلذ راشأ :نافوطلا لبق ناك يذلا

 (ئواضلا ةيشاخ) .هرمعيس هنأو ءامارح اتي كانه نأ هملعأو هيلإ ىحوأ هللا نأل ؛رمألا هيلإ لوؤي ام

 ةملك ريغب نيعي سانلا ةدئفأ لاق ول :اه# سابع نبا لاق .سفنلا ناقوتو قوشلا نينحلا "راتحملا" ف لاق «قاتشن :نحتو

 ماشلا ضرأ نم ةعطق وهو :فئاطلا .مهلك سانلاو مورلاو سراف هيلإ تلام يأ نونلا ديدشتب تنحل ةيضيعبتلا "نم"
 رفقلاو اصحلاو ةراجحلاو فئاطلاب راجشألاو نويعلا تراصف «زاجحلا نم ةعطقب تلدب "ناروح" هل لاقي ناكم نم

 امباب ىلع "ىلع" نأ :امهدحأ ؛ناهجو هيف :ربكلا ىلع (يواصلا ةيشاح) .هآر نم لك اهدهاشي ؛ناروح ضرأب
 (لمجلا ةيشاح) ."عم" ئعم اهنأ يناثلاو «يزاحملا ءالعتسالا نم

 هللا وعدي ناك تلَع ميهاربإ نأل ؛3# ليعامسإ يمسو ,"نويعلا ناسنإ" يف امك كاحضلا ةيناربعلاب همسا :قاحسإو
 (ليزنتلا ملاعم) .هب هامس هب قزر املف هللا وه ليأو «ليأ اي عمسا :لوقيو ءادلو هقزري نأ
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 َو ةولّصلا ّميقُم ىنلَعَجأ َبَر 2) ٍءاَعَدلآ عيِمَسَل َيَر َّنِإ ةنس ةرشع اننثاو ةئام هلو دلو

 اد : 000 5 7 ١) ل١١ 0 نإ 6 د 5
 اَنَبَر ارافك مهنم نأ هل ىلاعت هللا مالعإل نم ب ىتأو ءاهميقي نم ىيَرذ نم لعجا

 زع هلل امقوادع هل نيبتي نأ لبق اذه َىَدِإَوِلَو ىل َرِفَغَآ اَنَبَر .روكذملا 229 ٍءآَعُد َلَجَقَتَو
6 -- 

 ُموُقَي َموَي َنيِمْؤُملِلَو "يَدَلَوَو" و ادرفم "يدلاو" :ئرقو .همأ تملسأ :ليقو «لجو

 تروملطلا ّلَمَعَي مَع ًالهدط هللا رتَسْخَت لَو :للاعت لاق مو تاَسِحلا تي
 لول 2و ٌرَصَبَألا ِهيِف ُصَخْمَتِمْوَيِل باذع الب َمُهّرَحؤُي امْنِإ ةكم لهأ نم نورفاكلا
 .... نيعرسم َتريِعِطَهَم .هضمغي ملف هحتف يأ نالف رصب صخش :لاقي «ىرت ام

 نأ هل ىلاعت همالعإل ؛ةيضيعبتلا "نم"ب ىتأو ؛"نلعجا" يف بوصنملا ىلع فطع هنأ ىعي :يتيرذ نم لعجاو

 ملعي ال عنملا نأل :هل نيبتي نأ لبق اذه (نيلامكلا ريسفت) .هريغب وأ "نيملاظلا يدهع لاني ال" :هلوقب رافك مهنم

 طرشب كلذ ناك :ثلاثلا «مالسلا اهيلع ءاوحو مدآ هيدلاوب دارأ :يناثلا .هزاوح نظف اعنم دجي مل هلعلف فقوتب الإ

 دم أبت لب ٌودَع هنأ هَل نيت امل :هلوق ف زكذلاب هابآ صح كلذلو ةنمؤم همأ تناك مهضعب لاقو «مالسالا

 ,الكلع هل رمألا نيبتي نأ لبق هنم رافغتسالا اذه ناك :"نايبلا حور" يف لاقو «"بيطخلا" هركذ امك ١١( 4:ةبوتلا)

 .هناهيإ نم الكتلع سئيي املو يهنلا لبق ناك يأ

 نينمؤملا عيمجل ةميظع ةراشب هيفف «هليلخ ءاعد دري ال هللاو «ةرفغملاب نينمؤملل ءاعد اذهو ءرهظيو دحوي يأ :تبغي

 ناسنإلا عنمي نعم :ليقو ؛ظفحتلا ةلق نم ناسنإلا يرتعي نعم لصألا يف ةلفغلا :الفاغ (يواصلا ةيشاح) .ةرفغملاب

 ؛ةازاحملا مدع وهو ةلفغلا مزال دارملا لب ءرفك هنظف ليحتسم هللا قتح يف نيعملا اذهو ءرومألا قئاقح ىلع فوقولا نم

 ءدب الو مهيزاحم لب ؛نيملاظلا ةازاحب اكرات «بطاخم اي هللا نبسحت ال :ئعملاف ؛هكرت ءيشلا نع ةلفغلا نم مزلي هنأل

 (يواصلا ةيشاح) ."رانلا بالك مهفاوعأو ةملظلا" :درو امل ةرخآلا يف هنم مهجرخيسو «هنم ملح ةدم مهلاهمإو
 (يواصلا ةيشاح) .مهيف تلزن ةيآلا نأل ؛مومعلا دارملا ناك نإو ركذلاب مهصخ :ةكم لهأ نم

 فاضملا نم نالاح :خلإ نيعطهم (نيلامكلا ريسفت) ."ةياهنلا" يف اذك ودعلا يف عارسإلا عاطهإلا :نيعطهم

 .هيلع لولدملا نم لاحلا تءاجف اهبابرأ ىلع تلد راصبألا نوكت وأ ءراصبألا باحصأ :ريدقتلا ذإ ؛فوذحما

 تيب ةرخص ىلع يداني ثيح 53# ليئربج :ليقو «#) ليفارسإ وهو يعادلا ىلإ :نيعرسم (لمجلا ةيشاح)

 (يواصلا ةيشاح) ."خلإ ةيلابلا ماظعلا اهتيأ" :لوقي ءامسلا ىلإ ضرألا نم عضوم برقأ يهو سدقملا
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 مهيولق مج هْيَدِعفَأَو مسرب مهر مَ ُدَتَرَي ال ءامسلا ىلإ َمِيِسوُدُر يعفار ىهِنقُم لاح
 لوألا 1 ىقبت ل

 ُباَذَعْلا مِنَ رافكلا نم اَنلآ لمح اي فاو رذنأَو .مهعزفل كاس ةيلاحن 2 2 ءاوه

 بيرق ٍلَجَأ َلِ ايندلا' ىلإ اندرت كاب ةقوشيأ انكر اورفك اييلظ نيل لوقف ؤ ةمايقلا ايلا

 متفلح مُثَمَسَقُأ أوُنوكَت مَلَو :اخيبوت 1 لاقيف لسإلا عفت َدنَو

 ىف اهيف َمُتدَكَسَو ؟ةرخآلا ىلإ اهنع , 5) ٍلاَوَر ةدئاز ني كيسا تب ننتلا لإ لأ جت
 ايندلا يف

 اَنلَعَف فيك ّمُكَل َتَوَيَيَتَو ةقباسلا ممألا نم رفكلاب ةقّمشتأ اَوُمَلَظ َنيِذْلا نكحدَسَم

 َدَقَو .اوربتعت ملف نآرقلا يف يالا 4 نازي هيعرزم ارو .والعلا نم ّمهب ل ع م و ل ع را بلاقي تت“ 7 دا س3 ذو
 ب رو 3 عا تام 1 1

 م ادام 30101 ممم

 هيلع لولدملا نم لاخلا تءاجف ءاقاحضأ ىلع لدي راصبإإلا وأ رانلا نافعا يأ ف وذم فاضم نع امإ : لاح

 :ةوهقو "سوماقلا" نم دافتسم وهو «حراشلا هركذ امك عفارلا نعم. عنقملا : يعنشم (نيلامكلا ريسفت) .ءاقبلا وبأ امهاق

 (يواصلا ةيشاح) .رصبلا صوخشل ديكأت وهو لولا مظعل ؛نفج مه قبطني ال :مهفرط مهيلإ دتري ال

 لماوعلا نم هلبق ام امإو "دتري" امإ هيف لماعلاو ءالاح نوكي نأو افانئتسا نوكي نأ زوجي :2! ءاوه مهدئفأو

 ةأدتبم ربخلا قباطيل ؛ةيوهأ ليقل كلذ دصقي مل ولو «ةغراف نيعم يف هنأل ؛عمج نع اربخ ناك نإو "ءاوه' درفأو
 ثينأت ىلع لدت ثينأتلا ءات نأل ؛ةغراف دارفإ زوجي امك درفأ ةتوحنم ةغراف انه ءاوه نيعم ناك امل هنأ :هحاضيإو

 (لمجلا ةيشاح) .كللذ وحنو ةلبسأف لاوحأو ةبعبجص للا ووعأ :هلثمو ,"مقدنفأ" 5 يذلا عمجلا

 :لاقيف هب فصوف ,مارجإلا هلغشي م يذلا عالخلا عاوطلاو «فوخلا نم اقيش يعت ال ريخلا نم رفص :ءاوه مهدنفأو

 (كرادملا ريسفت) .مهل لوقع ال فوج :ليقو «ةأرج الو هبلق يف ةوق ال انابح ناك اذإ ءاوه نالف بلق

 .ةكئالملا مه نيلئاقلا نع لاقي :لاقيف (نيلامكلا ريسفت) .مهياذع موي لوأ هنإف .توملا موي وأ :ةمايقلا موي

 ص علا مهك الهو مهربخسو مهاخ يأ هيلع مالكلا ةلالدل ؛رمضم هلعاف "وكل نيبت" :مكل نيبتو

 ميمو ميسا 2 نبا كاتالا نم هنأل 2 ا تسرح و دحاا ك

 رابخألابو مهنكاسم يف ةبوقعلا راثآ ةدهاشم :اورجزنت ملف .العاف ةلمحلا نوكت نأ نوزيجي مهو «لعافلا وه "مم

 (نيلامكلا ريسفت) .اهيف ةرتاوتملا

 َُق

 انوا 223



 ميهاربإ ةروس ١م رشع ثلاثلا ءزجلا

 ب م ال ىعلا جاب لوُعِل مظع نإوُْرفحَت يراك اهنإو هؤلزح وأ هملع يأ
 يف امي ةهبشملا مالسإلا عئارش ليقو ءاهتقيقح ليق انه لابجلاب دارملاو ,مهسفنأ الإ رضي الو

 ميظعت دارملاو ةففخم "نإ"ف ءلعفلا عفرو ”لوزتل" مال حتفب ةءارق يفو «تابثلاو رارقلا

 هلم نطفي كاوسسلا ذاكتإ ةيناثلا ىلع هيسانيو .مهرفك ركملاب دارملا :ليقو ,مهركم
 َفلخم هللا َنْبَسحَح الف .ناك امو :ئرق ام لوألا ىلعو هاده لاّبجلا ٌرختَو ُضْرَألا قشنَتَو سا يق لو ا هي 4 5 5 2 و 5 ا و. 66 1

 5 ذاوشلا ف ةءارقلا ىلع :

 .ةأصع نم هه ماقتنا ود ءيش هزجعي ال بلاغ ذزيزع هللا نإ رصنلاب رهْلَسُر ءمِدَعَو
 - 1 3 2 م يبا

 ةففخم "نإ"ف «لعفلا عفرو "لوزتل" مال حتفب يئاسكلا :ةءارق يفو .اهل ةدكؤم ماللاو ةيفان "نإ"و نعي :اه نإو

 اهنع لوزت ثيحب ةدشلا نم مهركم ناك نألو :نيعملاو .مهركم ميظعت دارملاو «ةلصافلا يه ماللاو ةلقثملا نم

 (نيلامكلا ريسفت) .اهنكامأ نع عطقنتو لابجلا
 ناك مهركم نإ :اهانعمف «ةلقثملا نم ةففخم "نإ" ةريخألا عفرو ىلوألا مال حتف ةءارق ىلع ئيعي :ةففخم "نإ"ف

 ."خلإ هلتق اودارأ ثيحط :اقباس هلوقل لباقم "خلإ دارملا ليقو" :هلوقو ."ريبكلا" نم «لابحلا هنم لوزت نأل ادعم

 ىلع ينعي تابثإلا ةءارق وهو ةيناثلا ةءارقلا ىلع يأ "ةيناثلا ىلع" :هلوقو ءروكذملا لوقلا يأ "خلإ هبسانيو" :هلوقو
 نمح ولا ذَا اوُلاَقَو :ىلاعت هلوقب يكحملا ةيآلا كلت يف روكذملا مهوق نم يأ "هنم" :هلوقو «ةففخم "نإ" ريدقت

 ىلوألا ةءارقلا ىلع يأ "لوألا ىلعو" :هلوقو «نيلحملا يف لابجلل لاوزلا تابثإ ةبسانملا هجوو .(88:ميرم) كادّلَو
 ركملل ريسفتلا يأ ىلوألا ىلعو :ةخسن يفو ؛لعفلا بصن ةءارق يه يلا ةيناثلا حتفو ىلوألا ماللا رسك يهو
 اهنأ نيلامكلا بحاص همهف امك ال ةلوصوم حراشلا لوق يف "ام" نأ ىلإ راشأ] ئرق يذلا يأ "ئرق ام" :هلوقو

 ىلعو" هلوق نكل ,خلإ مهركم ناك امو :اذاش ئرق يأ ةذاش ةءارقلا هذهو ءهنم لدب "ناك ام" :هلوقو .[ةيفان

 يفنلا ثيح نم ةيفان اهنأ ىلع "نإ" ةءارق بسانت "ناك امو" ةءارق لب ركملا ريسفت ف يناثلا ديقلاب ديقتي ال ىلوألا

 (لمجلا ةيشاح) .ةودنلا راد يف هل اوعمتجا يذلا مهريبدتب وأ مهرفكب ركملا رسف ءاوس ؛لك يف
 اليزم "مهركم ناك ام" :ىلوألا ةءارقلا ىلع ىعملا نأ لصحتف «ةيناثلا ةءارقلا هذه ىلع :مهركم ميظعت دارملاو

 ىلع ركملاو .هتدشو همظعل ؛لابحلا هنم لوزتل مهركم نأ لاحلاو :ةيناثلا ىلعو «هب ةربعلا مدعو هفعضل ؛لابجلل

 ةيآ ليلدب ةيناثلا ةءارقلا قفاوي يناثلا لوقلا نكلو ؛مهرفك :ليقو ك5 ىبلا ناش يف مهرواشت :ليف نيتءارقلا

 ؛"هدعو" ىلإ "فلخم" ةفاضإ ىلع ةماعلا :خإ هلسر هدعو فلخم (يواصلا ةيشاح) ."خإ تاوامسلا داكن"

 - ءافيفخت لعافلا مسا هيلإ فيضأو يناثلا لوعفملا مدقف ءهلعفك نينثال ىدعتي "فلخم" نأ :امهرهظأ ءناهجو هيفو



 ميهاربإ ةروس /١ ظ رشع ثلاغلا ءرجلا

 ضرأ ىلع سانلا رشحيف ةمايقلا موي وه تَوَمَشلاَو ضرع ضرأللا ُلّدَبَت َمَوَي ركذا
 سانلا نيأ كو ىبنلا لكس :ثيدح ملسم ىورو :نيحيحصلا ثيدح يف امك ةيقن ءاضيب

 اي ىَرَتَو (2) ِراَهَقلا ٍدِحَولآ ِهَّلِب روبقلا نم اوجرح ًاوُرَرَبَو "طارصلا ىلع" :لاق ؟ذئموي

 2١ ٍداَفَّصْأْلا ىف مهنيطايش عم نيدودشم َنيَِرَقُم ٍذِبَمْوَي نيرفاكلا َنيِمرَجُمْلا رصبت دمحم

 :هريدقت لعفو يردصم فرحب لحني هنإف ؛ردصملاب بوصنمف "هلسر" امأو "هدعو" وهو دحاول دعتم هنأ :يناثلاو -

 رجو "هدعو" بصنب "هلسر هدعو فلخم" :ةعامج هأرقو يذلا ىيعمب ال ةيردصم "اماف ءهلسر دعو امو فلخم
 (لمجلا ةيشاح) ."مهئاكرش مهدالوأ لتق" :رماع نبا ةءارقك يهو «نيفئاضتملا نيب لوعفملاب الصف "هلسر"
 فاصوألا فو «ريناند مهاردلا تلدب :كلوقك «تاوذلا يف نوكي دقو هرييغتلا ليدبتلا :خلإ ضرألا لدبت موي

 ضرألا ليدبت قف فلطعاو ..ءلكش ىلإ لكش نم ااهتلقنق امتانغ اهتيوسو اهتبذأ اذإ اهتاخ ةقلحلا تلدب :كلوقك

 ءتمأ الو جوع اهيف ىري الف ءىوستو اهراحب رجفتو اهلابج ضرألا نع ريستف اهفاصوأ لدبت :ليقف «تاوامسلاو

 اهرمق فوسحو اهسمه فوسكو اهبكاوك راشتناب ءامسلا لدبتو ريغت امنإو ءضرألا كلت ىه :امكذ سابع نبا نعو

 ءاضيب ضرأ ىلع سانلا رشخي :ههقذ دوعسم نبا نعو ءرخأ تاوامسو ضرأ اهلدب قلخي :ليقو ءاباوبأ اهوكو اهقاقشناو
 (كرادملا ريسفت) .بهذ نم تاوامو ةضف نم اضرأ لدبت :هنذ يلع نعو «ةئيطخ دحأ اهيلع ئطخي م
 رهشي + ةعيطع دحأ انني اهيلع ءيطخي م" :يقهيبلاو يناربطلا دازو ءدعس نبا لهس نع :نيحيحصلا ثيدح يف امك

 نع يور :"طارصلا ىلع" :لاق (نيلامكلا ريسفت) .تاذلا ليدبت ليدبتلا نم نعملا نأ ىلإ ثيدحلا ركذب فنصملا

 اه ءىبش نع قتلاسط لاق ءذقمهوي سانلا نيأ نضرألا ريغ ضرألا لدبت:موي 285 هللا لوسرل تلاق ان ةشئاع
 دقو «ريناند مهاردلا تلدب امك تاذلا يف نوكي دق ليدبتلاو ."طارصلا ىلع ذئموي سانلا ءكلبق دحأ ىئلأس

 يبطرقلا لقن ءامهلمتحت ةيآلاو ءاهلكش تريغو اهتبذأ اذإ امتاخ ةقلحلا تلدب :كلوق يف امك تافصلا يف نوكي

 ةخفن لبق كلذو طقف امهتفص لدبت :ىلوألا ةرملا «نيترم نالدبت ءامسلاو ضرألا نأ :حاضيإلا بحاص نع

 فشكتو «لهملاك ةرمو ناهدك ةرم نوكيو امهرون بهذي يأ رمقلاو سمشلا فسختو اهبكاوك رثانتف «قعصلا
 ةعقب يأ افصفص اعاق لعحتو اهراجشأ عطقتو اهتيدوأ يوستو .«باسسلاك وخلا لإ الاب ريستو نظرألا

 اهيلع عقي من ةضف نم ضرأب ىهرألا لدين رشحملا يف اوفقو اذإ كلذو ءامهاوذ لدبت :ةيناثلا ةرملاو ءايوتسم

 (نايبلا حور) .هذ يلع نع ءاج امك بهذ نم نوكت ءامسلاو ؛ةرهاسلا يهو ةيصعم

 :هنَرْشْحَتَل َكَبَرَوَف :هلوقو (75:فرخزلا) «دريرق ُهَل َوُهَف ًاناطْيَش ُهَل ْضْيقْنإل :هلوقك :مهنيطايش عم نيدودشم

 (نيلامكلا ريسفت) .(58:ميرم) «َنيِطاَيْسلاَو



 رجحلا ةروس ١/8 رشع ثلانلا ءرجلا

 لالغألاو : :ةحضمسل يفو ولعت ئَمْفَتَو رانلا لاعتشال ؛غلبأ هنأل ٍناَرِطق نم مهصمق ر ُهّلِراَرَس .لالغألا وأ دويقلا

 ب سوس هايل ينبت ناس نيج (2© رانا مُهَهوُجَو
 صيخر 1 نع سلا

 داك هايتك مهغيلبتل لونأ يأ سالب نآرقلا اَذَه .كلذي ثيدحلا

 لاذلا يف لصألا يف ءاتلا ماغدإب َرَكَّدَيِلَو ّدِحَو ُهَلِإ هللا يأ وه اَمنَأ ججحلا نم هيف

 .لوقعلا باحصأ (2) بَلْ اوُلْوَأ ظعتي

 ةيآ نوعستو عست ةيكم رجحلا ةروس
 ميرا قرمترلا هللا يسمي

 منهم ممم ممم ممتن... كلشي ةدارع ملعأ هللا رلا

 نم امإو «"نينرقملا" نم امإو ؛"نيمرحملا" نم امإ «لاحلا ىلع بصن لحم يف ربخو أدتبم :نارطق نم مهليبارس

 ؛برحجلا لبإلا هب ىلطيو خبطيف رجش نم جرختسي ام :نارطقلاو .رهاظلا وهو ةفنأتسم نوكي نأ زوجيو «هريمض
 أرق ابو ,ناركس نارطقو ةماعلا ةءارق يهو ءاطلا رسكو فاقلا حتفب نارطق ؛تاغل هيفو .هتدحل اهرج بهذيل
 (لمجلا ةيشاح) .ان# بلاط يبأ نب يلعو باطنخلا نب رمع

 قرحيف ءايرجلا لبإلا هب أنهيف خبطيف لألا نم بلحتي ام وهو :نارطق .صيمق عمج ميملاو فاقلا مضب :مهصمق
 مهل هؤالط نوكي يح رانلا لهأ دولج هب ىلطت «ةعرسب رانلا هيف لعتشي نتنم دوسأ وهو «هتدحب برجلا

 دقو «ةعيطملاو ةمرجملل ماع "سفن لك"و ؛«ضارتعا امهنيب امو :اوزرب ب قلعتم (يواضيبلا ريسفت) .صمقلاك
 (نيلامكلا ريسفت) .تبسك ام ةمرحب سفن لك يزجيل ؛كلذ مهي لعفي يأ قلعتم هل ردقي
 ٌباَّتك و :هلوقب ةروسلا هذه تحتتفا دقف ءردصلا ىلع زجعلا در :ةيعيدبلا تانسحملا نم ةيآلا هذه يف :سانلل غالب اذه

 نم مهفي ام ىلع فوطعم :هب اورذنيلو (يواصلا ةيشاح) .4روثلا ىَلِإ ِتاَمُلَظلا َنِم َاَّنلا َجِرْحُتل َكَِإ ُاَنلرَْ
 غلبم اذه يأ ءلعافلا مسا ىيعمب ردصم غالبلا نأ هعينص لصحمو «"مهغيلبتل" :هلوقب حراشلا مر ام وهو ئعملا

 ةنيدملا نيب داو رجحلا نأ حرشلا يف ٍتأيس :رجحلا ةروس (لمجلا ةيشاح) .ةداعسلا بتارم ىلإ سانلل لصومو

 ؛رجحلاب تيممسو ءعامجإلاب يأ :ةيكم .اعامجإ يأ "ةيكم" :هلوقو ءاعامجإ يأ "ةيآ نوعست عست" :هلوقو «ماشلاو

 (يواصلا ةيشاح) .هباحصأ ةصق قأتسو ؛ماشلاو ةنيدملا نيب داو وه ءاهيف هركذل



 رجحلا ةروس ظ ٠ ١ رشع عبارلا ءرجلا

 4 نيم ِناََرََو "نم" نعم ةفاضإلاو «نآرقلا بتحلأ َتَياَء تايالا هده َكلت

 قشر 0 فيفختلاو ديدشتلاب 1 .ةعص هدايزب فطع «لطابلا نم قحلل رهظم
 مصاعو رماعل ركل

 () َنيِملَسُم أوُناَك َوَل نيملسملا لاحو مهلاح اونياع اذإ «ةمايقلا موي أوُرْفَك َنيِذّل
 دنا 2 ............. ؟ليلقتلل ؛ليقو ؛كلذ ىمت مهنم رثكي هنإف ؛ :كعلل "بر"و

 مسالا يف ددعتلا لجأل ؛دحاو نآرقلاو باتكلا نم دارملا ناك نإو فطعلا غاس امنإ يأ يظفللا رياغتلل يأ :فطع

 ,ريثكتلل انهه بر :امبر .ميخفتلل "نآرقلا" ريكنتو :كرادملا يفو «نيبم يهو «ةفص ةدايز عم يأ "ةفص ةدايزب" :هلوقو
 :روهشملاو .كاحضلا هلاق «ةنياعملا ةلاخ ع زنلا دنع وأ :ةمايقلا موي .ام اريثك :يعملاو (نايبلا حور) "بتيبللا غم" يف امك

 .سابع نبا نع ةفينح وبأ هاورو هذ ىسوم يبأ نع اعوفرم يور اذك «رانلا نم نينمؤملا هللا جرخي نيح هنأ

 لاحلا عقوم عقت ةلمجلاو ءئمتلل "ول'و فوذحم هلوعفم :ليقو ؛ةيردصم 'ول'و 'دوي' لوعفم :نيملسم اوناك ول
 اوناك ول يأ فوذحم ءازجلاو طرشلل نوكي نأ زوجيو .نيملسم اوناك ول :نيلئاق مهمالسإ رافكلا دوي يأ
 ءيش بر يأ ؛فوذحم هب قلعتملا لعفلاو «"دوي"ب ةفوصوم ةركن "ام" :ليق هنإ مث .باذعلا نم اوجنل نيملسم

 (نيلامكلا ريسفت) .تبثو ققحل اورفك نيذلا دوي

 :ليقل مهنم هرودصل رظن ولو ؛مهنع رابخالل ارظن ةبيغلاب مهانمتم نع ريبعتلاو ؛ةيردصم "ول" :نيملسم اوناك ول

 نوكي دطيحو: :ةيعاسنالا وكت نأ ءانهدحأ :ناهجو. "ول" فا زومع "اوئاك ول" :هلوق :نومسلا قو .انك ول
 اذه ىلع فوذحم "دوي" لوعفمو .هيف مه امم اوصلخت وأ «كلذب اورسل نيملسم اوناك ول :هريدقت ءافوذحم اهياوح

 كلذ ىري نم دنع ةيردصم اهنأ :يئئاثلاو .ةيعانتمالا ةلمحلا هيلع لد «ةاجنلا اورفك نيذلا دوي ابر يأ ءريدقتلا

 اهانلعج نإ نيملسم مكوك نودوي يأ ةداولل لوعفملا وه لوؤملا ردصملا اذه نوكي ذئنيحو «هريرقت مدقت امك

 ام" نم الدب اهزيح يف ام عم "دوي" تناك ةركن اهانلعج نإو «ةفاك

 عضوي مل وأ «ريثكتلل تاهابملا عضوم يف وأ ءامهل وأ ريثكت وأ ليلقت ةملك "بر" :سوماقلا يف :خلإ ريثكتلل برو

 «قيقحتلا ىلإ ليلقتلا نم تلقن اهنأ :بحاحلا نبا حرش يفو ؛مالكلا قايس نم نادافتسي لب «ريثكت الو ليلقتل

 (نيلامكلا ريسفت) .قيقحتلا ىلإ ليلقتلا نم عراضملا ىلع لخد اذإ "دق" اولقن امك
 نامزأف يأ «ةقافإلا نامزأ ثيح نم ليلقلا اهأل ؛رخآلا ليلقلا يقاني الف ؛ئمتلا نم تارملل رظنلاب :ريثكتلل

 نامزأل ةبسنلاب ةليلقلا نامزألا كلت: ف اريثك عقي ئمتلا نأ قاي ال اذهو :ةيشهدلا نامزأل ةبستلاب ةليلق مهتقافإ

 يف وأ اممل وأ ءريثكت وأ ليلقت ةملك :ليقو :سوماقلا ةرابعو .لمحلا يف اذك «نيلوقلا نيب فلاخت الف ةشهدلا

 .مالكلا قايس نم نادافتسي لب ريثكتل الو ليلقتل عضوت مل وأ :ريثكتلل تاهابملا عضوم



 رجحلا ةروس 1 ١١ ظ رشع.عيارلا عزا

 كرتاٌوِهَرَذ .ةليلق نايحأ يف الإ كلذ متي وح انوقيفي لف مهشهدل لاوهألا نإف
 يفنلاب قلعتم

 رهعلا وطب املا مهلغشي ْمِهلْيو 000 ىدكتتيو ارلشحأوا !ذسغ ايإ .هراقكلا

 جد ظنا ن0* كا دعو

 م .لاتقلاب رمألا لبق اذهو «مهرمأ ةبقاع ) َنوُمَلَعَي فَوَسَف ناعيإلا نع هريغو

 ام .اهكالمل دودحم م2: 2 مولعم 217 لإ ؛ اينعأ ديرأ ِةَيَرَ هدئاز نم اًتكلهأ

 ةكم رافك يأ أوُلاَقَو . هنع نورحأتي » َنوُرِخَحَسَي امَو َهَلَجُأ ِةّمأ ةدئاز نِم ٌقيَسَ

 اله امل و ُكروُتَجَمَل َكَّنِإ همعز ف نآرقلا عَ هْيلع َلَرُت ىذا ايات دو يبل

 نم نآرقلا اذه نإو «َيِن كنإ :كلوق فج 2 َنيِقِدَّصلَأ َنِم تك نإ ٍةَكِبِنَلَمْلا ايت

 ا ا م حسم همس اوس وسع هوم مسمع :كاعت لاق للعت هللا دبع

 ةدارإو لحما قالطإ نم لسرم وأ ,فذحلاب امإ زاحب هيفف :اهلهأ ديرأ .ريحت :لجرلا شهد :راتخملا يف :مهشهدت

 كل مث .لاحلا واو اهفأ ءرهاظلا وهو :اهدحأ هج وأ هيف :هولعم باتك او الإ (يواصلا ةيشاحإ .هيف لاحلا

 اريح راخلا لعجي نأ :ياثلاو ءالعاف هب "باتك" مي ؛رورخنلاو راخلا اهدحو لاخلا لعجت نأ :امهدحأ «نارابتعا

 ةلمجلا ىلع ةلخاد واولا نأ :ثلاثلا .ةديزم واولا نأ :يئاثلا هجولا .ةمزال لاح ةلمجلاو أدتبم "باتك"و امدقم

 امك امهنيب واولا هذه طسوتت ال نأ :سايقلاو ؛"ةيرق" ل ةفص ةعقاو ةلمجلاو :يرشخمزلا لاق اديكأت ةفص ةعقاولا

 «فوصوملاب ةفصلا قوصل ديكأتل تطسوت امنإو (؟ ١ 6:ءارعشلا) 4َنوُرِذْنُم اهل الإ ِةَيْرَف ْنِم اَنْكَلْهَأ اَمَو» :هلوق يف

 (لمجلا ةيشاح) .هبوث هيلعو نءاجو «هبوث هيلع ديز نءاج :لوقت امك
 امل نوكي نأ لاح يف الإ لاوحألا نم لاح يف ىرقلا نم ةيرق انكلهأ امو :ئعملاو «ةيلاح ةلمحلا :هولعم باتك اهو

 ةمألا ثّنأو :مولعم هنأل فذحو «هنع يأ :نورخأتسي امو (دوعسلا يبأ ريسفت) .اهكالحل تقؤم لجأ يأ «باتك

 (كرادملا ريسفت) .ئعملاو ظفللا ىلع المح "نورحأتسي" :هلوق يف يأ رحآ اهركذ مث "اهلحأ" :هلوق نم يأ الّوأ

 :نوعرف لوقك اذه مهلوقو ءركذلا كيلع لزن هللا نأ ىعدت ؛ثيح «نيناحملا لوق لوقتل كنإ يأ :نونحم كنإ

 يذلا هيأ اَي» :ىلوألا «نيتلاقم اولاق مهنأ لصاحلاو .(717:ءارعشلا) 4نوُنَْمَ قانونا يبت كو ب
 ءشوشملا رتقتلاو هيقللا ليسمع ىلغ قلل3 هلا ذبو كاكاو ع #4 ةكئالمْلا نيت ام زلط :ةيناثلاو 4دكذلا ٠ هيلع ل

 (يواصلا ةيشاح) .ىلوألل در رك ذلا اَملَرَن . ْخَئانِإظ :ةلوقو «ةيناثلل ذر "ةكئالملا لزتتاام" ل



 رجحلا ةروس ١4 رشع عبارلا ءزجلا

 ع نيح يأ ذ نيد باذعلاب قَال ةَكَلَمْلأ نيءاتلا ىدحإ فذح هيف ُنََتُت ا

 ا

 لصف وأ نإ مسال ديكأت ّ نإ .نيرخخؤم 9 _ ني باذعلاب ةكئالملا هس

 ,ةمومضم ىلوألا ؛نينونب مهتءارق نإف «نييفوكلا ادع ام ةءارق اذهو «ةكئالملا لزنتت :لصألاو :لإ فذح هيف

 هردق يذلا هجولاب يأ «قحلاب اسبلتم اليزنت الإ يأ :قحلاب الإ (نيلامكلا ريسفت) .ةددشملا ةمجعملا يازلا رسكبو

 ؛باذعلاب قحلا رسف امنإو ."لمجلا" نم .ومكباذعب يأ "باذعلاب" :هلوقو (يواضيبلا ريسفت) .هتمكح هتضتقاو

 .ةمكحلاب نورخآلا نورسفملا رسفو «ةبير ريغ نم اعقاو اتباث هنوكل

 دكأف "نحن انإ" :لاق كلذلو ؛"دَّْذلاِْيَلَع َلّز يذلا اَّيَأ اي" :مهوق يف مهئازهتساو مهراكنإل در وه :انلزن نحن انإ
 ةدايزلا نم تقو لك يف هظفاح وهو «نيطايشلا نم اظوفحم هلزن يذلا وه هنأو ؛عطقلا ىلع لزنملا وه هنأ مهيلع

 رابحألاو نوينابرلا اهظفحتسا امنإو ءاهظفح ٌّلوتي مل هنإف ةمدقتملا بتكلا فالخب «ليدبتلاو فيرحتلاو ناصقنلاو
 "نوظفاحلا هل انإو" :هلوق لعج دقو ؛هظفح هريغ ىلإ نآرقلا لكي ملو ؛فيرحتلا عقوف ايغب مهنيب اميف اوفلتحاف
 ىلع قرطتي امك ناصقنلاو ةدايزلا هيلع قرطتل ةيآ ريغ وأ رشبلا لوق نم ناك ول ذإ ؛ةيآ هدنع نم لزنم هنأ ىلع اليلد

 (كرادملا ريسفت) .("1/:ةدئاملا) 4 َكُمِصْعَيَساَول :هلوقك كي هللا لوسرل "هل" يف ريمضلا وأ هاوس مالك لك

 نيمسا نيب الإ نوكي ال لصفلا لصف نأ هيفو ءلصف ريمض يأ لصف وأ "نإ" مسال ديكأت "نحن" ظفل يأ :ديكأت
 وأ" :هلوق :"يحركلا" فو «ةبيغ ريمض الإ دهعي مل لصفلا ريمض نأ اضيأ هيفو ءانه امك لعفو مسا نيب ال
 .ًأدتبمللا هلصأ ام وأ ءأدتبم دعب عقي نأ مهدنع لصفلا ريمض طرش نأل ؛ةاحنلا روهمج لوق فالح وه "لصف
 اهنأل ؛لصفب تسيل "نحن"و :"نايبلا حور" ةرابعو .هعبت فنصملا خيشلا لعلف «لعف لبق هعوقو يناجرحلا زوجو

 ."يشاوكلا" يف امك ءادتبم يه امغنإو «نيمسا نيب
 كلذ نم ظوفحم هنإف نآرقلا فالخب «ليدبتلاو فيرحتلا اهيف لحد دقف ةلزنملا بتكلا رئاس فالخب :نوظفاحل هل انإو

 (لمجلا ةيشاح) .ةدحاو ةملكو ادحاو افرح هنم صقني وأ هيف ديزي نأ نحلاو سنإلا قلخلا عيمج نم دحأ ردقي ال

 .«فرح هيف سيل حولي ضيبأ قرولا اذإف «سانلا حيصيف فحاصملا نم نامزلا رخآ يف نآرقلا عفري هنأ يور :ةدئاف

 يف امك «ةيلهاجلا رابخأو يناغألاو راعشألا ىلإ سانلا عجري مث ,ةملك هنم ركذي الف بولقلا نم نآرقلا خسني مث
 (نايبلا حور) .هيف ةاجنلا نإف ئيعمو امظن هظفحو «نآرقلاب كسمتلا لقاعلا ىلعف ."باطخلا لصف"



 رجحلا ةروس ١ رشع عبارلا ءرجلا

 ءازهتسا (ه) َنوُهرََبْسَي مي أوُكاك الإ لوُسَر نم مَتَأي ناكامَو © َنيِلوُألا قرف عيش ىف

 بولق يف نتيذكتلا انلاخدإ لثم يأ رمكَلَسم كلاَذك 325 ىبلل ةيلست اذهو «كب كموق

 دقو د يبنلاب 05955 76 7-1 رافك يأ 2) َنيِمِرَجُمْلا بولق ىف ا كفل وأ

 .عجاشم ءالؤمو مهءايبنأ مهبيذكتب مهبيذعت نم مهيف هللا هنس يأ (يو َنيوألآ ةئُس تلح

 اَمْنإ اَوُلاَقَل .نودعصي 2 َنوِجَرعَي بابلا ديف ارا اي نم اًباَب ميَلَع اَنَحَتف ْوَلَو

 ىف اتلَعَج َدَقَلَو .كلذ انيلإ ليني هو َنوُروُحَمم وَ يدك لَ اكُرَصِبَأ تادس ترك
 نازيملاو ةلبنسلاو دسألاو ناطرسلاو ءازوحلاو روثلاو لمحلا :رشع نْنا اَجوُرُب ِءاَمّسلا

 هتفصل فوصوملا ةفاضإ ليبق نم ةفاضإلاو ءحراشلا هردق يذلا فوذحملا لوعفملل تعن :نيلوألا عيش يف

 .هريغو يواضيبلا نم .بهذمو قيرط ىلع ةقفتملا ةقرفلا يهو :ةعيش عمج عيشلاو
 ,«'"لوسر"ل ةفص نوكت نأ زوجيو «"'مهيتأي" لوعفم نم الاح نوكت نأ زوجي ةلمحلا هذه :نوؤزهتسي هب اوناك الإ

 (لمجلا ةيشاح) .ةردقم لاح يهف الاح تناك اذإو ؛عضوملا رابتعاب عفرلاو «ظفللا رابتعاب رجلا :ناهجو اهلحم يف نوكيف

 «ةروريصلا نعم. لولظلا :مولعلا رحب يف لاق :اولظف (نيلامكلا ريسفت) .مهذع امك مهيذعيف بيذكتلا يف :مهلغم
 دمحم رحس يأ :انراصبأ تركس امنإ (نايبلا حور) .اوراصف يأ ءاهانعمي ةصقانلا لاعفألا رثكأ لمعتسي امك

 .تايآلا نم هريغ روهظ دنع هولاق امك ءانلوقع

 نع تسيح يأ "انراصبأ تركس" :ىلاعتا هلوق :"سوماقلا" يف لاق :نياسحالا باب: نم تذس :انوامقبأ تروكس

 مهنأ :ئيعملاو ءرصحلاب نيعلا رحس صوصخ نم الّوأ هدافأ امع يلاقتنا بارضإ :خلإ نحن لب .تريحو رظنلا

 رحسلا اولعجو كلذ نع اوبرضأ مث ءانبولقل اهزواجتي ملو هل ةقيقح ال رمأ اه ليخف ءانراصبأ تدس امنإ :نولوقي

 (يواصلا ةيشاح) .مهيولقل الصاو

 ىمسيو كلفلا رود مسقيو ؛هيف ام ىلإ لوصولاو لوحدلا نع عنملا نصحلا ةياغو ءنصحلا :ةغللا يف جربلا :اجورب

 عقي ام لك و ,بطقلا ىلإ بطقلا نم نونامثو ةئام هضرعو «ةحرد نوئثالث دحاو لك لوط ءاحرب اهنم مسق لك
 دي تافرصت نع عناوملاك كلفلا يف ةمهوتملا ماسقألا هذه تناك املو ؛جربلا كلذ يف نوكي مسق لك يف

 افقَس َءاَمَّسلا اَنلَعَحَول :هلوقب يحلإلا باتكلا يف هيلإ ريشأ ءامك اهريغو محنألا نم اهيف اميف ىلفسلا ملاعلا

 (نايبلا حور) .جوربلاب تيمسو ةبسانملا ربتعا ("9 :ءايبنألا) كا ظوفْحَم



 رجحلا ةروس ظ ١ 6 © 00 رشع عبارلا ءرجلا

 :ةرايسلا ةعبسلا بكاوكلا لزانم يهو «توحلاو ولدلاو يدحلاو سوقلاو برقعلاو

 ءازوجلا هلو "دراطع"و «نازيملاو روثلا اهو "ةرهزلاو' ,برقعلاو لمحلا هلو ”خيرملا

 سوقلا هلو "يرتشملا"و ,دسألا اهو "سمشلا"و «ناطرسلا هلو "رمقلا"و «ةلبنسلاو

 اَهنَتْظِفَحَو (2) تيرظنلل بكاوكلاب اَهَسَيْرَو .ولدلاو يدجلا هلو ”لحز"و .؛توحلاو

 .هَعَبتاَف هفطخ َعمَسلَأ َقْرَتَسأ نم نكل الإ .موجرم (2) ٍميِحّر طيش لك ني بهشلاب
 5110 ذآ ]6 ...... هبقثي وأ هقرحي ءيضم بكو ك 2 نيبُم بابي هقحل

 طسو هنأ فو «سبيلاو رحلا ف سمشلا كراشي دسألا نأب هونيبو نومحنملا هركذي اذك :خإ برقعلاو لمحلا هلو
 نم ىوقأ ةلعافلا تايفيكلا نأل ؛اريثأت جوربلا ىوقأ هنأ يفو «ةرايسلا طسو سمشلا نأ امك «ةيرانلا ةثالثلا

 نم رهظي امنإ ةرارحلا ةوق امكو «ءاريثأت بكاوكلا ىوقأ سمشلا نأ امك نيتيلعافلا ىوقأ ةرارحلاو «ةلعفنملا

 مظعأ انفوك يف سمشلل امباشم رمقلا ناك املو .اهل اتيب دسألا ناك كلذلف ؛دسألا يف افوك دنع سمشلا

 ةماقتسالا ضورع مدع يفو «هئاوه فيطلتو هقارشإك ملاعلا اذه يف اريثأت اهرهظأو «سحلا ف اردق بكاوكلا

 .اهتيبل اقصالم اتيب هتيب اولعج امه ع وجرلاو

 ديدش رمقلا نألو ؛ةسباي ةدراب اهِإف ةلبنسلا فالخب ءرمقلاك بطر دراب هنأل ؛ةلبنسلا نم ىلوأ ناطرسلاو

 لصف نم نامزلا هيف بلقني ناطرسلاو ءلكش ىلإ لكش نمو «مالظ ىلإ ةرانإ نمو ؛ءوطب ىلإ ةعرس نم بالقنالا
 تناك امل مث .رغصأو اعلاطم لقأ األ ؛سمشلل يدجلا رخآ ىلإ دسألا نم جوربلا :اولاق مهإ مث ءلصف ىلإ

 ءكلفلا نم هل يذلا فصنلا يف امهنم لك عم ةكرش امهنم لكل «ريثأتلا يف نيرينلل ةكراشم ةريحتملا ةسمخلا
 يف ةيمهولا رومألا ىلع ىتبملا رومألا قللت ركذي نأ فيصملا لق قيلي لو :دبعلا اذه لاق .نيتبب. اهبسم لكل اوعبلأف

 خيشلا ىفتقا هنكلو !موجنلا نع الضف ةئيهلا ملع "راونألا ةيشاح" يف عضاوملا نم ريثك يف ركنأ هنأ عم «ريسفتلا
 (نيلامكلا ريسفت) .كلذك ناقرفلا ةروس يف اهركذ ثيح ىلخنا

 يذلا نأ وهو :نيرسفملل نيلوق دحأ حراشلا هيلع ىرج امو ."راتخملا" يف امك ؛باهشلل ريسفت :خلإ ءيضم بكوك
 ران ةلعش ناطيشلا بيصي يذلا باهشلا نأ :يناثلا لوقلاو «هناكم عجري مث هبيصيف بكوكلا سفن ناطيشلا ىلع لزني

 ؛باهشلل ريسفت :ءيضم بكوك (لمحلا ةيشاح) .هنم اهاصفنال ؛زّوحَج باهشلاب اهتيمستو ءبكوكلا نم لصفنت
 نوققحما بهذ :"نايبلا حور" يفو ."ملاعملا" يف اذك «يداوبلا يف سانلا لضي الوغ ريصيف انونجب هلعجي يأ "هلبخي" :هلوقو

 (لمجلا ةيشاح) .نونجلاو داسفلا ىلع قلطي - نيعلا حتفب - لبخلاو هل دوحو الو فوخي ءيش لوغلا نأ ىلإ



 رجحلا ةروس ١ 3 قن 00 0 رشع عبارلا ءزجلا

 كّرحتت الكل ؛تباوث الابج َىِسوَر اَهيِف ايِقَلَاَو اهانطسب اَهَنْدَدَم َضَرَأْلآَو .هلبخي وأ
 8 # اولا 598 550

 شيلعم نيف كل اَنلَحَجَو .ردقم مولعم | 22 ٍنوُروَم ف لك نِم هيف اَنَتَبْناَو اهلهأب

 باودلاو ديبعلا نم ( © َنيِقْرَري هَل َمَسَ نَم مكل انلعج َو بوبحلاو رامثلا نم ءايلاب

 هنئازخ حيتافم ُهئِياَرَح اًنَدنِع لإ ٍءَىَس ةدئاز نِّم ام نإَو .هللا مهقزري امنإَف «ماعنألاو

 ري سلا 0
 حقلت َحِقَوَل حير كا .حلاصملا - د ىلع مك ) ٍموُلْعَم ٍرَدقب آ ءهلزنن امَو

 هَل رثنأ امو ةومكتيفشسأف ارظم ةامدباحسلا رجلا نم اكلّردَأَف .ءام غيلتميف :باحسللا
١ 

 همام هلو هيفامرم هاما 6 ايف ةاساق أ هلام هيهات قاف : .مكيديأب هنئازحن تسيل يأ 629 نينرخي

 لضي الوغ ريصيف انونجم هلعجي يأ «نونجملا يعم. - اكرحم - لبخلا نم ةدحوملا حتفو ةمجعملا ءاخلا نوكسب :هلبخي وأ
 «فئاحصب هيبشتلا ىلع ةزمهلا ىلع ئرقو «لصألا ىلع ةعبسلل :ةيتحتلا :ءايلاب . "مل اعملا" يف اذك ؛يداوبلا يف سانلا

 (نيلامكلا ريسفت) .لعافمو لعاوف يف ال لئاعف يف ءايلا نع الدب عقي ةزمهلا نأ لصألاو
 نيقزارب متسلو مكعفانل تقلخو ءايشألا هذه نوعفتنت متنأف يأ خلإ ديبعلا نم يأ :نيقزارب هل متسل نمو

 بصنلا لحم ف "نم"و (لمجلا ةيشاح) .نانتمالا ةياغ يف اذهو «ىلاعت هللا وه عيمجلل قازرلا امنإو ءاهل

 هل متسل نم مكل انلعجو شياعم اهيف مكل انلعجو :ليق هنأك "مكل" لحن ىلع وأ ؛"شياعم" ىلع فطعلاب
 مهأ نونظي نيذلا مدخلاو كيلامملاو لايعلا مهب دارأو «نيقزارب هل متسل نملو شياعم مكل انلعج وأ «نيقزارب

 زوجي الو :؛كلذ وحنو باودلاو ماعنألا هيف لخديو ؛مهايإو مهقزري قازرلا وه هللا نإف ؛نوؤطخيو مهنوقزري

 الإ رورجملا ريمضلا ىلع فطعي ال هنأل ؛"مكل" يف رورحملا ريمضلا ىلع فطعلاب ارج "نم" لحم نوكي نأ
 (كرادملا ريسفت) .راجلا ةداعإب

 ءايشألا هداجيإ ةعرس هبش ثيح زاجم مالكلا يفف «هب هتدارإو هتردق تقلعت ذإ ؛هللا هدجوي الإ يأ :الإ ءيش نم نإو

 نمم حيتافملا بلطي لب هريغ نم ناسنإلا بلطي الف ءلصح ائيش هللا دارأ اذإف ءاهريقحو اهليلج اهرشو اهريخ ءاهلك
 (يواصلا ةيشاح) .هبابسأ لّهس نعم هحاتفم هاطعأ ائيش هل هللا دارأ نمف ؛ليهستلا نع ةيانك حيتافملاو «نئازخلا هديب

 (لمجلا ةيشاح) .حراشلا لاق امك ءاهحيتافم دارملاو «ءيشلا هيف نزخي يذلا ناكملا يهو «ةنازخ عمج نئازخلا :هنئازخ

 نم امي ةحقال األ ؛اهفوح يف باحسلا لمحت اهنأل ؛لماوح حايرلا انلسرأو يأ :ةحقال عمج لماوح يأ :حقاول

 .لمحت يأ حقلت :هلوقو «"كرادم" ميقعلا اهدضو «تلمح :"ةقانلا تحقل"



 رجحلا ةروس 1 ١ شع عبارلا ءرخا

 .قلخلا عيش تثري نوقابلا 2 د َنوُئرَولأ وك تيتو نو قفل انِإَو

 2: د نير اعل قلو ةكلع مدآ ندل نيم قاف مّدقت نه يأ َدْكَِم َنيِيِدَقَتْسُمْل

 .هقلخب /2) ٌمِلَع هعنص يف ٌمكَح هن مروه َكَنَر َنِإَو .ةمايقلا موي ىلإ نيرخأتملا

 اذإ - توص يأ - ةلصلص هل عمسي سباي نيط لَّصلَص نِم مدآ َنشِإلآ انَقَلَح َدَقَلَو

 لبق نم مفلح سيلبإ وهو «نحلا ابأ نيو .ريغتم حت ِنوُبسُم دوسأ نيطَِمحنْي رقث
 1 ذإ ركذا و يساوي سوءا قوي 2 يركن راد 0 كلا 1 يأ

 دعب نوقابلا نحنو :ئعملاف «هئانف دعب ىقبي هنأل ؛تيملا ثراو نم ةراعتسا ؛ثراو :ىقابلل ليق :نوثراولا نحنو

 نيفراعلا ةمايق نإف ؛مدعلا نم هيلع وه ام ىلع نآلا رمألا نوري «نونياعملا نودهاشملا نوفشاكملاو اعيمج قلخلا ءانف

 هلل كلملا نأب نونقوم "مويلا كلملا نمل" :ءادن توص الو فرح ريغ نم ىلاعت هللا نم نآلا نوعماس مهف ةمئأو

 بولق ييحن نحنل انإو :"ةيمجنلا تاليوأتلا" يفو .ةظحل لك يفو .ةعاس لك فو ءموي لك يف راهقلا دحاولا
 .انئاقيب اوقبيل مهدوجو ءانف دعب نوثراولا نحنو ءانلالج تارظن ةوطسب مهسوفن تيمنو ءانلامج راونأب انئايلوأ

 نبا هححصو مكاحلاو يئاسنلاو يذمرتلا ىورو «ةمركعو دهاحمبو سابع نبا نع يور اذك :خلإ مدقت نم يأ
 رخأتو ءاهيلإ رظني الثل موقلا ضعب مدقتف و هفلح يىلصت تناك ءانسح ةأرما نأ :انُك سابع نبا نع نابح

 نولصملا :يعازوألا لاقو .ةرخأتملاو ةمدقتملا فوفصلا :ام5 سابع نبا نع مكاحلا ىور .تلزنف ءاهرصبيل ضعب

 (نيلامكلا ريسفت) .هرحخآو تقولا لوأ يف
 .رمختي يح هثكم لوط نم ةحئارلا ريغتم يأ "ريغتم" :هلوق ."لمحلا" نم ءرخآ مسجب برضو مدص :رقن اذإ

 هلوق هرسفي رمضم لعفب بوصنم وه :ناجلاو .نتنم يأ أمح ةفص نونسم :"نايبلا حور" فو (لمجلا ةيشاح)
 لوق هضراعي الف ءسيلبإ وه :فُذذ سابع نبا نع يور اذك :نججا ابأ (كرادملا ريسفت) ."لبق نم هانقلخ" :ىلاعت

 (نيلامكلا ريسفت) .نيطايشلا وبأ سيلبإو «نجلا وبأ ناحلا :لاقي دقو «سيلبإ هنإ :ناحلا يف ةداتق

 رسكب - مس عمج «ندبلا بقث وه :ماسملا يف (يواضيبلا ريسفت) .ديدشلا رحلا ران نم يأ :مومسلا ران نم
 (لمجلا ةيشاح) .نسح عمج نساحمك سايق ريغ ىلع -نيسلا



 رجحلا ةروس ١و رشع عبارلا ءزجلا

 كك
 يس

 6-5 س 1 5 لذ - 5 ع َه 941 1 ا 2

 2ي) نيدجلس رهل اوعقف 0 مدل باي ريسد هيلإ حورلا ةفاضإو ءايح راصف ىحوُر نم

 َ : رح كو 2 م تاتا ني نا : 2
 وه ّسيلَبِإ لإ .ناديكأت هيف ه9 َنوُعَمْجأ هلك ةكبتلملا َدَجَسف .ءانحالاب ةيحن دوجس

 را ة|دسا . يالا #2 0 مد د سس 8 56 6 ع 3 . َِ؟ 1

 سيلَتِإتَي :ىلاعت لاق 29 َتريِدِجَسلا عم َنوُكَي نأ نم عنتما ةكئالملا نيب ناك نجلا وبأ

 اهتلخدأ يأ ءاهّتقلخ يلا حاورألا ضعب يه احور هيف تخفن يأ «ةيضيعبت وأ ةدئاز "نم" :يحور نم

 4 يجوُر ْنم هيف تخفَتَو# :يأ ةيآلا هذه ريسفت يف :"بيطخلا ريسفت" يفو (لمحلا ةيشاح) .اهيف اهتيرحأو

 ف اذكهو ."كرادملا" يف هلثمو .ليثمت وه امنإو ؛خوفنم الو خفن ةمث سيلو «هيف ةايحلا تقلخ يأ (9١:رجحلا)

 افيرشت هيلإ حورلا فاضأو «خوفنم الو ةمث خفن الو «ةايحلا داجيإ نع ةيانك وهو :اذه هترابعو ؛"نايبلا حور'
 .حراشلا راشأ هيلإو "هللا تيب" :لاقي امك

 ."اذإ" باوج هنأل "ءافلا" لخدو .هل اودجسا عي ءضرألا ىلع اوطقسا يأ "عقي عقو" نم رمأ وه :هل اوعقف

 اذهو «هلل الإ نوكي ال اذه وه ذإ ؛يقيقحلا دوجسلا وه يذلا ضرألا ىلع ةهبخلا عضوب ال :ءانحنإلاب (كرادملا ريسفت)

 نأب هته يأ "هل" :هلوق نم دارملا نأ وأ ؛كاذ ذإ ازئاج ناكو «ىقيقحلا دوجسلا دارملا نأ :يناثلاو .نيلوقلا دحأ

 .اضيأ "نايبلا حور" بحاص هراتخا رخآ لوق اذهو ."لمجلا" يف اذك هل افيرشت ةلبقلاك مدآل نيهجوتم هلل اودجست

 نأ لمتحا "ةكئالملا دجسف" :لاق ول :لاقف كلذ نع دربملا لئسو .ديكأت دعب ديكأت :هيوبيس لاق :ناديكأت هيف

 يقب اذه دنع مث ءاودجس مهرسأب مهنأ رهظف «لامتحالا اذه لاز "مهلك" :لاق املف .مهضعب دجس نوكي

 لكلا نأ رهظ "نوعمجأ" :لاق املف ءرخآ تقو يف دحاو لك دجس وأ ةدحاو ةعفد اودجس مهأ وهو لامتحا

 ريبكلا" نم ءالاح نوكي الف ةفرعم "نيعمجأ" نأل ؛دوجأ هيوبيس لوقو :جاجزلا لاق .ةدحاو ةعفد اودجس

 نأل ؛لصاحلل اليصحت نوكي الو ,نهذلا يف هريرقتو قيعملا نيكمت ةدايزل ناديكأت هيف :"لمجلا" يفو ."بيطخلاو

 .عامتجالا ئعم ديفي "نوعمجأ" وأ «ةلمحلا لصأ ىلإ "مهلك" ةبستك "مهلك" ىلإ "نوعمجأ" ةبسن
 هنإ :نيملكتملا ضعب لاق اذه دنعف ءهعم ملكت هنأ يضتقي اذه :"ريبكلا ريسفتلا" يف :خلإ سيلبإ اي ىلاعت لاق

 :باوجلا يف لاق سيلبإ نأل ؛فيعض اذه نأ الإ .هلسر ضعب ناسل ىلع سيلبإ ىلإ باطخلا اذه لصو ىلاعت

 ؛ةبيغلا باطخ ال روضحلل باطخ "هتقلخ" :هلوقف ("7:رجحلا) يِلاَضْنَص ْنِم ُهَتَْلَع ِرَسَيِل َدْجْسَأِل نكأ هَل

 لقعي فيكو «ةطساو ريغب هللا عم ملكت سيلبإ نأو ؛ةطساو ريغب سيلبإ عم ملكت ىلاعت هللا نأ يضتقي هرهاظو
 سأرل هلوصح لصحي فيكف ؛«بتارملا فرشأو ةبسانملا مظعأ نم ةطساو ريغب ىلاعت هللا ةلاكم نأ عم ؟اذه

 ماركإلا ليبس ىلع ناك اذإ ايلاع ابصنم نوكت امن ىلاعت هللا ةملاكم نأ هنع باوجلا لعلو ؟مهسيئرو ةرفكلا

 .الف لالذإلاو ةناهإلا ليبس ىلع ناك اذإ امأف ,ماظعإلاو



 رجحلا ةروس ١ رشع عبارلا ءرجلا
 كا عا ل رق ع 0 نع 2 56 00 كثي نى خخ #8 ل جل دود

 يغبني ال ةجشأل ناو لاق جي نيِدِجسَّسلا عم نوكت ةدئاز ال نا كعنم ام كل اَم

 نم يأ انْبِم ٍجّرْخَأَف َلاَق 29 ٍنوُمَسّم مح نم لَصلَص نم ءُهَتَقَلَح ِرَسَبِإ دجسأ نأ يل
 موي 0 ةنعْللا كليَلَع َنإَو .دورطم 2 ميجر َكَنِإَف تاوهسلا نم :ليقو ةنجلا

 ج# دعك نحس ا ا 8# 2 2س جا 4 5 000-

 َّنِم َكْنِإَف َلاَق .سانلا يأ 2) 59 ِمَوَي لإ نَرِظنَأَف ّبَر َلاَق .ءازجلا م2 نييدلا
 ىو 7 ' اع 5 2 18 3 2

 ىَتْيَوْعَأ اَِيبَر َلاَق .ىلوألا ةخفنلا تقو عجور وُلْعَمْلا ِتقَوْلَاِمْوَي لإ © نب هرظنملا

 يول يصاعملا ٍضَرألآ ىف جهل نكي رد هباوححو « ءمسقلل ءابلاو «يل كلئاوغإب يأ

 ًامّرِص اًدنَه :ىلاعت َلاَف .نينمؤملا يأ ) َتيِصّلخُملآ ُمبْنِم كلَداَبِع الإ (3) َنيِعَمْحأ
 5 5 ريتا للا يع

 ام 1 ص 2 2 مس

 00 ا ل ل ا ا ا ا ل اك تك نات نات ا اتم ل اي ل نكت ل ا ككل ل ننال ناكل شل ال كل كسل كتل نتالي نك اكل نكمل ناقل نك اك لكلا تكلل للكل للا انك اكل كلوا 5 ١ مشتسم
3 --- 

 ءاهربخخ "كل"و أدتبم ةيماهفتسا "ام"ف الإو «ةروكذملا ىرخألا ةيآلا ةاعارم هيلع هلمح ئيعم لصاح :كعنم ام

 اذهف «ةياغلا ءاهتنا رصح ديفت "ىلإ ةملك :ليق نإف :نيدلا موي ىلإ (لمجلا ةيشاح) .عيرقتلاو خيبوتلل ماهفتسالاو
 ركذو «ديبأتلا دارملا نأ :لوألا ؛نيباوحب بيحأ .نعللا لوزي ةمايقلا دنعو «نيدلا موي ىلإ الإ لصحت ال ةنعللا نأ ديفي
 هنأ :يناثلاو .ديبأتلا ف "ضرألاو تاوامسلا تماد ام" :ىلاعت هلوقك ءمهمالك يف سانلا اهركذ ةياغ دغبأ ةمايقلا

 بذع مويلا كلذ ءاج اذإف ءبّذعي نأ ريغ نم ةمايقلا موي ىلإ ضرألاو تاوامسلا يف نعللاب هيلع اًوعدم مومذم
 (ريبكلا ريسفتلا) .هنع لهذت باذعلا ةدش نأ ببسب لئازلاك ذئنيح نعللا ريصيف .هعم نعللا نرتقي اباذع

 تَقّولا موي ل َنيِرظْنُملا نم . كن لاق :هلوقو «ةمايقلا موي وهو روشنلاو ثعبلا موي هنم دارملا :نوثعبي موي ىلإ

 ناك اذإ هنأل تدمي ل نأ هم هضرغو ةمايقلاو :فيعبلا موي ىلإ رظنتسا سيلبإ نأ ملعا ("8:رجحلا) 4مولْعَمل

 هعنم ىلاعت هنأ مث «ةتبلا تومي ال نأ هنم مزلي ذئئيحف ءدحأ تومي ال ةمايقلا مايق دعب نأ رهاظو «ةمايقلا موي لبق تومي ال

 مث ؛ىلوألا ةخفنلا دنع قلخلا توم تقو وهو "مولعملا تقولا موي ىلإ نيرظنملا نم كنإ" :لاقو ؛بولطملا اذه نع
 سيلبإ هيلإ رظن يذلا مولعملا مويلا نأ :بهو نعو .ةيناثلا ةخفنلا ىلإ ةنس نيعبرأ ىلاعت هللا الإ يح كلذ دعب ىقيي ال

 (نايبلا حورو ريبكلا ريسفتلا) .اهيرغم نم سمشلا عولط تقو :ليقو «مويلا كلذ يف ةكئالملا هتلتق ءردب موي
 .كئاوغإ نم نيصلخملا صلخت :اذه (نيلامكلا ريسفت) .هنولبقي الو مهيف لمعي ال هديك نأ ملع هنأل ؛مهانثتسا :نينمؤملا

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .هل جوع ال يأ 'ميقتسم" :هلوق هيعارأ نأ ىلع قح يأ "ىلع طارص" :هلوقو (نايبلا حور)



 رجحلا ةروس ١ 8 رشع عبارلا ءزجلا

 َّنِم َكَعَبنا نم نكل الإ ةّوق ٌنَّطلُس ا ةرطلس باق قلق قبل نيئمؤملا يك أ ىِداَّبِع نإ وهو

 اه .كعم كعبتا نم يأ 2 َنيِعَمْجأ َمُهُدِعَوَمَل ُمُهَج َّنِإَو .نيرفاكلا 2) /نياقلا

 ىف َنيِقَتْمْلا تنإ (

 نم تنلاسس يأمل اقرأ :مهل لاقيو .اهيف يرحب 720 ِنوُيغ

 .عزف لك نم ج0 نييم اء اولخداو اوملس يأ مالس عم وأ وع

 ال سيلبإ نأ كلذو «ةردقو ةوق يأ ناطلس مهيلع كل سيل "نيصلخملا"ب مهيلإ زاهتل مهو :خلإ يدابع نإ

 نم دحأ ىلع ناطلس هل سيل هنأ هللا نيبف ,نيصلخملا ريغ ىلع اناطلس هل نأ كلذب مهوأ ةيآلا "مهل نئيزأل" :لاق

 (لمجلا ةيشاح) .نيصلخملا نم نكي مل وأ نيصلخملا نم ناك ءاوس هديبع

 يأ ؛ىرخألا ىلع هيدي ىدحإ عضوو !اذكه ؟رانلا باوبأ فيك نوردتأ :هد#و ىلع لاق ؛ءتاقبط يأ :قابطأ

 امك ؛«ضعب ىلع اهضعب نازيملا عضوو ضرألا ىلع تانجلا عضو ىلاعت هللا نأو ءضعب قوف اهضعب باوبأ ةعبس

 .باب تاقبط لكل تاقبطلا ردق ىلع باب قوف باب لك اهنم نولخدي يأ اهانعم ىلع باوبأ وأ «بيطخلا يف
 .ةيواملا مث ةميتسجلا مث ةرقس مث ةريغسلا مث ةقمطخلا مث ءىطل مث ةمدهح اهيلوأ تاكرد ةعبس رانلا :جيرحج نبا لاقو

 ةثلاثلاو ءدوهيلل ةيناثلاو ءنوحرخي مث مهلامعأ ردق ىلع نوبذعي ديحوتلا لهأ اهيف ىلوألا ةقبطلا :كاحضلا لاقو

 .ريبكلا يف اذكه «نيقفانملل ةعباسلاو «نيكرشملل ةسداسلاو ءسوجملل ةسمانخلاو «نيئباصلل ةعبارلاو «ىراصنلل

 .دوهيلل ةثلاثلاو ىراصنلل ةيناثلا :"دوهيلل ةيناثلا" عضوم يف :بيطخلا يفو

 يف لاق :نيقتملا نإ (نيلامكلا ريسفت) .خلإ ....يناثلاو .ةاصعلا نيدحوملل اهالعأف ررقم بيصن :موسقم ءزج

 كرشلا اوقتا نيذلا دارملا نأ :ى سابع نبا نع لوقنملا وهو «نيعباتلاو ةباحصلا روهمج لوق :"ريبكلا ريسفتلا"

 ةرم ىوقتلاب ٍنآلا وه يقتملا نأ وه هيلع لدي يذلاو ءحيحصلا قحلا وه لوقلا اذه :لوقأو .هب رفكلاو ىلاعت هللاب

 نم سيل هنأ امكف «ةدحاو ةرم لتقلاب ِتآلا وه لتاقلاو ةدحاو ةرم برضلاب قآلا وه براضلا نأ امك ءةدحاو

 قدص طرش نم سيل كلذكف ؛لتقلاو برضلا عاونأ عيمجب ايتآ هنوك التاقو ابراض هنوكب فصولا قدص طرش
 (اصخلم) .ىوقتلا عاونأ عيمجب ايتآ هنوك ايقتم هنوكب فصولا
 مهرمأف ءاهيف نورقتسم مهف الإو «رخآ ىلإ لحم نع لاقتنالا اودارأ اذإ [لوقلا ريدقتب لاح هنأ دارأ] :ممل لاقيو
 لحم يف :مالسب (يواصلا ةيشاح) .ىلاعت هللا وأ ةكئالملا نوكي نأ لمتحي لئاقلاو ءلصاح ليصحت لوحدلاب ذئنيح

 ىلع ضعب ىلع مكضعب نمو ؛لوألا ىيعملا ىلع هللا نم مالسب يأ "اهولخدا" يف "واولا" نم لاحلا ىلع بصن
 (لمجلا ةيشاح) .ةيحتلا مالس ضعب ىلع مكضعب ملسيل يأ «يناثلا نعملل عجار "اومّلس يأ" :هلوقو «ياثلا ىعملا

0 
 10 بيصن هرج َمِكَبَِم اهنم ٍباَب ِلُكْل ها

 و نيتاسب ٍتسَّدَج



 رجحلا ةروس 1 ْ رشغع عبارلا ءزجا

 اضيأ لاح , نهتم روس ْىَلَع "مه" 2011111111111 0

 ِمُهاَمَو بعت ُبَصَن اًهيِف َمُهّسَمَي ال .مهي ةّرسألا نارودل ضعب افق ىلإ مهضعب رظني ال يأ
 ع ةيسكلا لا نأ 0 ىِدابع !دمم أي م 1-0 .اذبأ 4 ما جسر

 را ااا لا 1.

 هنأل ؛هيلإ فاضملا نم لاحلا ءاجو ؛'مهرودص" يف :مه نم لاح .نغضلا هانعم "دقح" :هلوقو ءانلزأ :انعزنو

 ."تانج" يف نكتسملا نم وأ «"اولحدا" واو نم الاح نوكي نأ زوجيو ءةفاضإلا نيعم اهيف لماعلاو فاضملا ضعب

 نعم "اناوخإ" ف ريمضلا نم :اضيأ لاح (نيلامكلا ريسفت) .اضيأ لاح "نيلباقتم ررس ىلع" :هلوق اذكو
 .هيلع سلجي ام «ريرس عمج "ةرسألا" :هلوقو «"اناوخإ" ل ةفص هنوك زوجيو «نيباحتم يأ نيفاصم
 (نيلامكلا ريسفت) .اضعب مهضعب ىري نيلباقتم مهاوحأ عيمج يف نونوكيف ءاوراد ثيح :مهضعب رظني ال
 بونذلا يقتي نم نيقتملاب دري مل هنأ ىلع ليلد ةرفغملا ركذ فو ءهل ريرقتو ديعولاو دعولا نم قبس ام ةكلذف :ئبن

 روفغلا انأ نأ مهربخأو يدابع ملعأ يأ "يدابع ئبن" ."دوعسلا يبأو يواضيبلا" نم ءاهريغصو اهريبك اهرسأب

 "هل وملا بذعملا ٍينإو" :ةلباقملا هجو ىلع لقي مل ثيح «بيذعتلا نود ةمحرلاو نارفغلاب هتاذ فيصوتبو ميحرلا

 ديكأتو ؛ءفطللا دعو حيجرتو «جراخ نم هبجوي ام. ققحتي امنإ باذعلا نأو (تاذلا امهيضتقي امه امأب ناذيإ

 لاخدإ اهثلاثو «"انإ" :هلوق اهيناثو ."ينإ" :هلوق اهوأ :ظافلأ ةثالثب وفعلاو ةرفغملل ديكأتلاب غلابو ءوفعلا ةفص

 هسفن فصو امو "بذعملا انأ نإ" :لقي مل باذعلا ركذ املو ."ميحرلا روفغلا" :هلوق ىلع ماللاو فلألا فرح

 (ريبكلا ريسفتلا) ."ميلألا باذعلا وه يباذع نأو" :لاق لب «كلذب

 رانلا ركذ دقف ءالوأ رانلا ركذ ةبسانمل ةيآلا هذمي ىتأ :2إ يباذع نأ (لمجلا ةيشاح) .مهنم ةاصعلل يأ :نينمؤملل

 ءاجرلا نيب نوكي دبعلا نأ ةيآلا هذه نم ديفتساو ءشوشملا رشنلاو فللا ليبس ىلع الك بساني ام ركذ مث ةنجلاو
 (يواصلا ةيشاحإ) .فونخلاو

 هذه يف هنأ ملعاو .ميهاربإ فويض نع يدابع ربخأ :ئعملاو 9 يدابع ئبن" :هلوق ىلع فوطعم :مهئبنو

 نيب مث .هب قلعتي امو هَتِفَ مدآ قلخ مث ءديحوتلا ةلدأ ركذب كلذ عبتأ مث ءالوأ 2 نيم تيبس ةؤوبت .ثينأ ةروبسلا
 سفن يف عقوأو نيربتعملل ةربع نوكيل ؛ءايبنألا ضعب صصق ركذب كلذ عبتأ مث «ةواقشلا لهأو ةداعسلا لهأ

 مالسلاو ةالصلا مهيلع حلاص مث ءبيعش ةصق مث «طول ةصق مث ؛ميهاربإ ةصق :صصق عبرأ انه ركذ دقو «نيظعتملا

 (يواصلا ةيشاح) .انه امم طسبأب دوه ةروس يف تمدقت دقو ءراصتخالا ليبس ىلع
 (نايبلا حور) .هفايضأ يأ ريثكلاو ليلقلا هيف يوتسي :فيض نع



 اولاقك لع ارك . لكل 1: ل مهنم ةثالث وأ «:ةرشع وأ «رشع انثا ةكئالم مهو

 جكَنِم انإ اولكأي ملف لكألا مهيلع ضَرَع امل اكتِلَع ميهاربإ َلاَق ظفللا اذه يأ اَمََلَس

 يذ (2 ِميِلَع ملعب َكُرِسَبُم كبر لسر نإ فخت الَّلَجْوَت ال أوُلاَق .نوفئاح () َنوُلِحَو

 شم نأ لع دلولاب ٍنوُمُتَرْشَمُ لاق ٠ 0 ل ركذ امك 83 قاحسإ وه «ريثك ملع

 أولاَق .بجعت ماهفتسا (29 َنوُرِشَبَ ف يأبف مبَق ؟يايإ هسم عم يأ «لاح ٌرَبحْل
3 

 طتقُي ال يأنَمَو َلاَق .نيسيآلا 2) َيِطَِفْلا َنِّم نكت اَلَق قدصلاب ٍقَحْلِب َكَتْرْسَم

 ْمُكَبَِطَح اَمَق َلاَق .نورفاكلا 2) تروُلاَضلآ الإ َءِهْيَر ِةَمْحَر نِم اهحتقو نونلا رسكب

 طول موق ِك نيرفاك م2) تريمرجم ٍمْوَق نإ انلسْرَأ انإ أَوَلاَق و َنوُلَسْومْلآ امُأ مكنأش

 كود هت ( الإ مهاعإل ع :.تروجإلا ترعتت نإ طول َلاَء َلِإ 2) .مهكالهإل

 322013010110011510110510101آ6[آ .اهرفكل باذعلا يف نيقابلا م2) تريِربَعْلا َنِمَل اني

 اوناك :ةمركع نع نصحم نب نامثع قيرط نم متاح يبأ نبالو تف ليربج مهنم ةثالث زل ةرفعو رفع نق :ةكئالم

 لاوقألا نم لك ىلع :ليربج مهنم (نيلامكلا ريسفت) .مالسلا مهيلع ليئارزعو ليفارسإو ليئاكيمو ليربج :ةعبرأ
 ."”بيطخلا" نم ءامالس تملس وأ امالس كيلع ملسن يأ ءردقم لعفب بوصنم وهف :امالس (لمجلا ةيشاح) .ةثالثلا

 .امالس اوركذ يأ :"اولاق' ب ابوصنم لعجي دقو ءامالس كيلع ملسن يأ ,ردقملا هلعفب بوصنم وهف :ظفللا اذه يأ

 (نيلامكلا ريسغت) 7١(. :دوه) «قاَخْسإِب اًماَنْدْسَبَفظ :دوه ةروس يف ام هيلع 0 :قاحسإ وه (نيلامكلا ريسفت)

 نأ ىلإ ةراشإ "هسم عم يأ" :هلوق وأ «(ريبكلا ريسفتلا) .اريبك ينومترشبأ يأ "ينومترشبأ" :ىلاعت هلوق نم :لاح

 ."عم" نيعمب "ريكا َيِبَّسَم ْنأ ىَلَع" :ىلاعت هلوق يف يأ "ىلع"
 ىلع مكتدايز :مكبطخ امف لاق .طنقي ال يأ ؛يراكنإ ماهفتسا "طنقي نم" :ىلاعت هلوق يف "نم" نأ ىلإ ةراشإلا :يأ

 يفو .ةراشبلا ريغ رخآ انأش مكل نأ رهاظلا نإف ؟مكترثك نأش امف يأ ءادحاو اهيف ىفكي اهإف ؛ةراشبلا

 ددعلا ىلإ جاتحت ال ةراشبلاو ءاددع اوناك مهنأل ؛ممل ةراشبلا سيل دوصقملا لامك نأ ملع هلعلو :"يواضيبلا"

 ردقملا ذإ ؛زاحم ةكئالملل ريدقتلا دانسإ :انردق .مالسلا امهيلع ميرمو ايركز ةراشب يف دحاولاب يفتكا كلذلو

 (يواصلا ةيشاح) .كلملا وه رمآلاو "اذكب انرمأ" :كلملا صاوخ لوقي امك اذهو :«ىلاعت هللا وه ةقيقح



 ممن 3 5 _ شع عبرا هزل
 .مكفرعأ ال 2) نوركبُم مَوَق َمُكْنإ مه لاق © َنوُلَسْرَمْلا اطول يأمل لاك 21ج اكلَق

 .باذعلا وهو «نوكشي )9 َوُرَتَمَي هيف كموق يأ أوئاك ام َكَسْعِح َلَب أوُلاَق
 ٌعِبتاَو عيتأو ليلا َنِم عطف َكِلهَأب رس .انلوق يف مجهر تروقِدصت انِإَو َقَحْلَاب َكَْيَنأَو

 اميظعا محي لزني ام ميظعإ يري دن دعا وكي ةيفكات هلو مهفلخ- شما ْهَرَبدَ

 رياذ ..رأ وهو رمألا َكِلّذ هيَلِإ انيحوأ آَبيِصضَقَو .ماشلا وهو 2 َنوُرَمْؤَت ٌتيَح

 .حابصلا يف مهاصئتسا متي يأ لاح ,
 را اع

 ص 5 أ 3س مع #

 | نيحبصم عوطَقَم ءالؤته

 ةيشاح) .خسارف ةعبرأ امهنيب ناكو ,إلتلع طول ةيرقل اورفاسو 3ع ميهاربإ دنع نم اوجرخ نأ دعب :ءاج املف
 يف تمدقتو ءانه ةرصتخم ةصقلا هذهو "اطول انلسر تءاج دقلو" ليلدب ةدئاز "لآ" ةظفلف :اطول (يواصلا

 ءرضحلا لهأ نم متنأ الو رفسلا يز مكيلع سيل يأ ؛مكفرعأ ال :نوركنم (لمجلا ةيشاح) .ةطوسبم دوه ةروس
 (كرادملا ريسفت) .؟شب ىوقرطت نأ فاحأف

 تنك يذلا باذعلا وهو .ءكئادعأ نم كيفشتو كرورس هيف ام. كانثج لب «هلحأل انركنت امم كانتج ام :كانثج لب

 (كرادملا ريسفت) .كنوبذكيو نوكشي يأ «هيف نورتميف هلوزنب مهدعوتت

 نم لعفلا اهيلإ ىدعت اهماهإلو ,مهبم ناكم فرظ افوك نم اهباب ىلع "ثيح" :"نيمسلا" يف :نورمؤت ثيح
 :هلوقب الدتسم نامز فرظ اهنأ مهضعب معزو ."يف"ب اهيلإ هتيدعت رعشلا يف ءاج دق هنأ ىلع ؛ةطساو ريغ

 ناكل لاق امك ناك ولو .فيعض وهو «نامزلا كلذ ف يأ "نورموت ثيح اوضماو" :لاق مث "ليللا نم عطقب"

 (لمجلا ةيشاح) .ةلالد هيف نكي مل اذكه بيكرتلا ءاج ول هنأ ىلع "مترمأ ثيح اوضماو" بيكرتلا

 (نيلامكلا ريسفت) ."ىلإ"ب يّدع كلذلو ؛انيحوأ نعم نمضتي "انيضق" نأ ىلإ هب ريشي :انيحوأ
 ال ةفاضإلا يعم هيف لماعلاو ؛هنم اءزج فاضملا ناك اذإ هيلإ فاضملا نم لاحلا نايتإ زوجيو ءالؤه نع :لاح

 ىلع لمحلل هعمجو ."عوطقم" يف ريمضلا نع وأ «حبصلا يف لوخدلا لاح ف تسيل ةراشإلا نأل ؛ةراشإلا نيعم

 امنإو ."عوطقم" يف رقتسملا ريمضلا نم :لاح (نيلامكلا ريسفت) .ءالؤه يربدم ئععم يف "ءالؤه رباد" نإف ؟نيعملا
 يأ ءءالؤه يربدم ئععم يف "ءالؤه رباد" نإف ؛نععملا ىلع المح روكذملا ريمضلا نم الاح هلعح ريدقتب عمج

 نم وأ "ءالوه" نم لاح :"بيطخلاو دوعسلا يبأ" يفو ."لمجلا" يف اذه ؛نيعوطقم يعم. "عوطقم" نوكيف

 .ءالوه يربدم نعم. "ءالؤه رباد" نإف ؛ىعملا ىلع لمحلل هعمجو "ع وطقم" يف ريمضلا



 رجحلا ةروس ظ ؟ »م رشع عبارلا ءزجلا

 طول َلاَق .ممب ةشحافلا لعف يف اعمط «لاح (©9 َنوُرِشَبَعْسَي ةكئالملا مهو ءاناسح

 90 5 يم نيو يويدساوا قاصس 8 ةعحسرس صوص م نح يعل ع و
 لعفب مهايإ مكدصقب (2) نوُرحت الو هللا أوقُتاَو (2) نوخضفت الف ىفيَض ٍءآَلْوَتَه َنِ

 َقاَكَب ِءةَلْؤتَه َلاَق ٠ .مهتفاضإ نع ميز َتريِمَلَعْلا نَع َكَهَْ مَلَو أ اَوَلاَف .مهي ةشحافلا

 باطحخ َكارَمَحَل :ىلاعت لاق .نهوجوزتف ةوهشلا ءاضق نم نوديرت ام 29 َنيَِِف َرْثْنُك
 ُهَحِيّصلآ ُمُجيَذَحَأَف ٠ .نودذرتي 2 | َنوُهَمْحَي ْمِهَرَكَس ىف مج | !كتايحو يأ ص يبلل

 12 و هك كك ةقوا 2015 3183 فالق هون طفح + 1 229 َنيِقرْشم ةكلع ليربج ةحيص

 هللا لسر مهنأب ةكئالملا مالعإ لبق ءيحما اذه نإف ؛ابيقعت الو ابيترت يضتقت ال "واولا" :خلإ ةنيدملا لهأ ءاجو
 لادلا مضو نيسلا حتفب :هودس (يواصلا ةيشاح) ."دوه" يف اهفالخب يعقاولا بيترتلا فالخ ىلع انه ةصقلاف

 عمجي دقو «يرهوجلبا هطلغو ؛ةمجعملا لاذلاب موذس باوصلا :سوماقلا يف نكلو .حاحصلا يف امك «نيتلمهملا

 (نيلامكلا ريسفت) .لاح وأ هل لوعفم :اعمط (نيلامكلا ريسفت) .ةمحعملاب ئرق برع املف ةلمهملاب هلصأ نأب

 "ءالوه" نوكي نأ :اهدحأ .هجوأ هيف زوجي :يانب ءالؤه (لمجلا ةيشاح) .ءابرغلا نم دحأ فييضت نع :نيملاعلا نع
 نم دب الو «ربخو أدتبم "يتانب ءالؤه" نوكي نأ :يناثلا .لدب وأ نايب "يتانب"و ءالؤه اوجوزت يأ ءردقم لعفب الوعفم
 نه" يأ فوذحم ربخلاو «نايب وأ لدب "يتانب"و أدتبم "ءالؤه" نوكي نأ :ثلاثلا .نهوجوزتف يأ ةدئافلا هب متت ءيش

 .اهريظن يف ءاج امك "مكل رهطأ

 نأ لمتحي هنأ "دوه" يف مدقتو «ةملسملاب رفاكلا جوزت لحي هتعيرش يف ناك هنأ لمتحيو ؛متملسأ نإ يأ :نهوجوزتف

 باوج هزيح يف امو "مهفإ"و ءابوحو ربخلا فوذحم أدتبم "كرمعل" :كرمعل (يواصلا ةيشاحإ) .هتمأ ءاسن دارملا

 يف حتفلا اومزتلا مهنأ الإ «ءاقبلا وه مضلاو حتفلاب "رمعلا"و .رمعلاو مهأ نيب وأ ءيمسق كرمعل :هريدقت ؛مسقلا
 فلح ام" :لاق ني هللا لوسر نع هد ةريره يبأ نع هيودرم نبا جرخأ :فنصملا خيشلل "روشنملا ردلا" يفو .مسقلا
 (لمحلا ةيشاحتإ .«َنوُهَمْعَيِْهِتْركَس يق ُْهْنِإ مَعَ :لاق "#2 دمحم ةايحب الإ دحأ ةايحب هللا

 حتفلاب "رمعلا"و .روهمجلا هيلعو روهشملا وهو كني يبنلا ةايحب ىلاعت هللا نم مسق ءايندلا يف هتايح ةدم وه :كرمعل

 كلذلو «مهتنسلأ ىلع رودلا ريثك فلحلا نأل فحألا راثيإل ؛حوتفملاب مسقلا اوصخن مهنأ الإ ءاقبلا وهو دحاو مضلاو

 ريشي :9ت3 ليئربج ةحيص (نايبلا حور) ."هللات" :مهلوق يف لعفلا اوفذح امك ءيمسق كرمعل :هريدقتو «ربخلا اوفذح
 (نيلامكلا ريسفت) .اعيمج اوكلهف ةدحاو ةحيص مهيلع حاص 0 ليربح نأ كلذو .دهعلل "ةحيصلا" يف ماللا نأ ىلإ



 رجحلا ةروس "0. رشع عبارلا ءزجلا

 ىلإ ةكِلَع ليربج اهعفر نأب َهلفاَس مهارق يأ لع اَنلَعَجَف .سمشلا قورش تقو

 خبط نيط 2: ! ليجس نم ا اَنَرَطمْأَو ضرألا ىلإ ةبولقم اهطقسأو ءامسلا

 /2) َنيِمِيَوَتْماَل ىلاعت هتينادحو ىلع تالالد ٍتَبآل روكذملا َكِلَذ ىف َّنِإ .رانلاب

 ماشلا ىلإ شيرق قيرط 20 ٍميقُم ليِبَسِبَل طول موق ىرق يأ اََنِإَو .نيربتعملا نيرظانلل

 هنإ يأ ةففخم نِإَو /2) َنييِمْؤُملِل ةربعل َهَيَدَل َكِلَذ ىفَّنِإ ؟مهي نوربتعي الفأ «سردني مل
 2: َنيِملَظَل_ بيعش موق مهو نيدم برقب رجش ةضيغ ىه َةَكيَأْلا ثّيكأ ناك

 موق ىرق يأ اَمَجَبإَو رحلا ةدشب مهانكلهأ عيوب .الكلح ابيعشا بهيذكتب

 َدَقَلَو ؟ةكم لهأ اي مهي نوربتعت الفأ ؛حضاو 2: ) ٍنيِبُم قيرط ٍماّمِإي ةكيألاو طول
 2# ع
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 لاق كلذلف ءاوقرشأ نيح همامت ناكو ءاوحبصأ نيح باذعلا ءادتبا ناكو ءاهعولط تقو :سمشلا قورش تقو

 ةثالثب مهيذع ىلاعت هنأ ىلع لدت ةيآلا نأ ملعاو .(لمجلا ةيشاح) "نيقرشم" :انهه لاقو "نيحبصم اعوطقم" :الوأ

 ةراجح مهيلع رطمأ هنأ :اهثلاثو ءاهلفاس اهيلاع لعج هنأ :اهيناثو «ةركنملا ةلئاطلا ةحيصلا :اهدحأ ,باذعلا نم عاونأ

 (ريبكلا ريسفتلا) .دوه ةروس يف اهريسفت رم دق لاوحألا هذه لكو «ليجس نم
 تباث يأ «ميقم ليبس يف :ميقم ليبسبل (لمجلا ةيشاح) .لتاقم فلأ ةئام عبرأ اهيف ؛ةعبرأ تناكو :مهارق

 مل يأ اهراثآ نعي «ليبسلا يأ "سردني مل" :هلوقو .(يواضيبلا ريسفت) هيف ىرقلا راثآ نوريو سانلا هكلسي

 انه تركذو «ةكيألا باحصأ هموق عم التلع بيعش ةصق ركذ يف عورش :ناك نإو .اهراثآ حمب ملو بهذي
 (يواصلا ةيشاح) .ءارعشلا ةروس يف اهطسب يأيسو ارصتخم

 مالكلا يفف ءمحدزم رجش اهيف ىلا ةعقبلا انه امي دارملاو ءفتلملا رجشلل مسا لصألا يف ةضيغلا :رجش ةضيغ

 (لمجلا ةيشاح) .ةدحاولا فتلملا ريثكلا رجشلا "كيألا" :"راتخملا" فو «لحملا ىلع لاحلا مسا قالطإ نم زاحب
 حورلا نوسمتلي اهيلإ اوؤجتلاف ةباحس ثععب مث ؛مايأ ةعبس رحلا مهيلع طلس هللا نأ كلذو :رحلا ةدشب مهانكلهأ

 (ليزنتلا ملاعم) .(8١::ءارعشلا) كيةلظلا مْوَي ُباَذَع ْمُهَدَحَأَفط :ىلاعت هلوق كلذف ؛مهنقرحأف اران اهنم مهيلع ثعبف

 (نيلامكلا ريسفت) .هب متْوي امث هنأل ؛قيرطلا هب يمس .هب متْؤي ام مسا :مامإلا :قيرط



 رجحلا ةروس 00 لل رشع عبارلا ءزجلا

 بيذكت هنأل ؛الكاع الاس مهبيذكتب 6 9 َنيِلَسَرَمْلا دومث مهو ماشلاو ةنيدملا نيب داو

 نع أوناكف ةقانلا يف اَنِتَياَء َْمُهَسْيَناَءَو .ديحوتلاب ءيجملا يف مهكارتشال «لسرلا يقابل

 © َتيِنِماَء اًنويب ٍلابجلا َنِم نوتحتي أوناكَو .اهيف نوركفتي ال 2 نيضرعم

 اه 2 ع

 اوُناَك ام باذعلا مِبَبَع عفد ْيْعَأ آَمَق .حابصلا تقو م2 2) َنيِحِبَصُم ةَحيّصلآ ُمِجَّدَحَأَف

 امو نضزألاو تونمكلا انَفَلَح اَمو. ..لاومألا عمجو نوصخلا ءانب نم جو 2 َنوُبسكَي

 اي حفصآف هلمعب دحاو لك ىزاجيف ةلاحم ال َةهَيِت ٌةَيَآَل ةَعاَصلأ ترإو * لب لإ آم

 اذهو «هيف عزج ال ًاضارعإ مهنع ضرعأ () َليِمَتْلَ َحفّصلا كموق نع !دمحم

 َدَقَلَو .ءيش لكب (2) ُمِلَعلا ءيش لكل ُقَلَخاَّوه كلَتَر َّنِإ .فيسلا ةيآب خوسنم
 25005 0 ا هيل ل يش يس م ديس قاثَمْلا َنِم اعّبس كلين

 اونوكت نأ الإ .مهسفنأ اوملظ نيذلا نكاسم اولحخدت ال" :لاق رجحلاب رم امل هو ىبلا نأ يور :خلإ ةنيدملا نيب داو

 .يداولا زاتحا ىح ريسلا عرسأو هسأر عنق مث :رمعم نع قازرلا دبع لاق ."مهباصأ ام لثم مكبيصي نأ نيكاب

 (يواصلا ةيشاح) ؟ادحاو الوسر الإ اوبذكي مل مهنأ عم نيلسرملا عمج ّمِل :لاقي امع باوج :خلإ بيذكت هنأل

 حراشلا لوقل بسانملا وه اذهو ءاتويب هئانبو اهنم رحصلا عطقب اتويب اهنم نوذختي يأ :خلإ نوتحني اوناكو
 اهرقنب لابحلا يف اتويب نوذختي مهنأ هب دارملا :مهضعب لاقو «نيرسفملا ضعب لاق هبو ءنوصحلا ءانب نم آلا

 (لمجلاا ةيشاح) .ناينب ريغ نم نكاسم ريصت ىح ليداعملاب

 (لمجلا ةيشاح) .اهماكحإ ةدشل ؛ال صوصللا بقنو اهل ءادعألا بيرخت نم اهيلع نينمآ مهفوك لاح يأ لاح :نينمآ

 نم ةحيصلاو ضرألا نم ةديدشلا ةلزلزلا يأ ةفجرلا مهتذحأف :فارعألا ةروس يف رسفملا اذه ةرابع :ةحيصلا مهقذخأف

 رهاظلاو «هنوبسكي ءيش يأ ةفوصوم ةركن اهنأو ,"ام"ل نايب هنأ يف رهاظ :نوصحلا ءانب نم (لمحلا ةيشاح) .ءامسلا

 (لمجلا ةيشاح) .ةيردصم نوكي نأ زوجيو .هنوبسكي يذلا يأ «فوذحم دئاعلاو "يذلا" ئعمباهنأ

 اهيف ءريضنلاو ةظيرق دوهيل دحاو موي يف تاعرذأو ىرصب نم تتأ لفاوق عبس نأ :اهوزن ببس :كائيتآ دقلو

 هللا ليبس يف اهانقفنأو امي انبرقتل انل لاومألا هذه تناك ول :نوملسملا لاقف ءرهاوجلاو بيطلاو ربتلا نم عاونأ

 (يواصلا ةيشاح) .لفاوق عبس نم ريخ يه تايآ عبس مكتيطعأ دق ئيعملاو .تلزنف



 رجحلا ةروس 00 اك رشع عبارلا ءرجلا

 ت١ َمِظَعْلأ َناَءَرَقْلاَو ةعكر لك يف ىّنت اهأل ؛ناخيشلا هاور "ةحتافلا يه" :ٌدي لاق
 يوحي 9 يع نسا #1 ا ا ©

 ءاوسو م نإ مولع نزحت الو متي مهن اين عرس ب

 ع يبقا لع باذعلا اَْلَزْنَأ امك ولطإلا - مج كيلا كب لزني

 ريبجج نب كيعتس ف كاحضلاو دهاجو ةيلاعلا وبأو نسحلاو ده ةريره وبأو دوعسم نياو يىلعو رمع هيلعو : ةحنافلا

 لك يف ئثت اهنألف يافا اهقيست يا «تايآ عبس اهنأل ؛اعبس تيم راو :ةوعسل يأ ريسفت) كم ةداتقو

 رطخف ؛عوجو يرع محبي هباحصأ رثكأو ءاهيلإ نورظني ا لوسرو لفاوق عبس يهو ؛ميظع لام
 تبتك اذإ :ةدئاف .لفاوق غيس ناكم "يناَتَمْلا َنْم ًاعْبَس َكاَنْيَتآ ْدَقْلَو" تلزنف هباحصأ ةجاحل ءىش دي ىبلا لاب

 ءانإ يف نلدسنع تيك اذإو «ىلاعت هللا نذإب يثوع امك صضيرملا هججو لسغو رهاط ءام تيحم و رهاط ءانإ ُق ةمنافلا

 ام ظفحو هندالب تلاز ءايأ ةعبس - ظفحي الل يذلا -_ نهذلا ديلبلا عاملا كلذ برشو درولا عامل تيحم و جاحجز

 (نايبلا حور) .عمسي

 هةحج و لقول ويسفلا ل فلا يوسع عقلا در عر ىزكتا ولأ ع + لألوان عبس

 :ليقو .ءاعد يناثلا اهقصنو هللا ىلع ءانث لوألا اهفصنف :نيمصن ىلاعت هللا نيبو ديعلا نيب ةموسقم اهنأ ةنستلا

 (لمجلا ةيشاخ) .ُكْلُم فلأ نوغيس اهعم :ةنيدملاب ةرمو ةكم ةره :نيترم تلرن امنأل
 فانصأ نم ايندلا يف ام نإف «مانصألا ةدبعو سوحنلاو ىراصنلاو دوهيلاك ةرفكلا نم افانصأ :مهنم اجاوزأ

 هتيتوأ ام نإف «هب أبعي ال رقحتسم تالامكلاو لئاضفلاو نآرقلاو ةوبنلا نم هتيتوأ ام ىلإ ةبسنلاب راعذلاو لاومألا

 ةزمهملا حتفب :نلأ (نايبلا حور) .ىمظعلا ةمعنلا تيطعأ دق نعي «تاذللا ماود ىلإ ضيفم تاذلاب بولطم لامك

 (نيلامكلا ريسفت) .ةنالإلا نم ماللا رسكو

 ضعبب اونمآ دوهيلاف ؛مجرلا ةيأكو 9 دمحم فاص وأك اهضعبب اونمآف مهبتك اومستقا نيذلا :نيمسعقملا ىلع

 (لمجللا ةيشاح) .ىراصنلا كلذكو ءمهضرغ فلاخ ام وهو اهضعبب اورفكو ءمهضرغ قفاو ام وهو ةاروتلا

 يلا نسا .قزابضتقاو ةريزلا نيمستقملا نأ فا دو باروع حد هيتس
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 رجلا ةروس اب رشع عبارلا ءزجلا

 خم قرط اومستقا نيذلا مي دارملا :ليقو ( صعبب اورفكو صضعبب اونمآ ثتيح

 لتاقم هلئاق

 (ةناهك مهضعب و «رحس نارقلا ُْق :مهصضعب لاقو (مالسإإلا نع سانلا نودصي

 < 2 َنوُلَمْعَي أوُناك اََع خيبوت لاؤس © َنيِعَمْجَأ ْرِهَتَلَعْسَل كلب ِدَرَوَف .رعش مهضعبو

 لبق اذه جب 2ك  َنيِكِرْشُمْلا نَع ضرغأَو هضمأو هب رهحا يأ هب ٌرَمّؤَتامِب !دمحم اي عَّدَصآَف كو | رع 7

 إ3318 فايروس كاكتمل نأب كب  تيوزبتْسُمْلا كيفك انإ .داهجلاب رمألا

 «؛ىراصنلاو دوهيلا" :لاق :نيمستقملا نع 225 يبا لئس : يكف سابع نبا نع د ف يناربطللو :اونمآ ثيح

 ءامض فلاخم اهضعبو ليحبإلاو ةاروتلل ةقفاوم اهضعب :اولاقو ءضعبب اورفك و ضعبب اونمأ :لاق ؟نيضع :لاق

 (نيلامكلا ريسفت) .افوقوم امد سابع نبا نع يراخبلا هجرخأو .لطابو قح ىلإ هومستقاف
 سانلا نودصي اهقرطو ةكم باقعأ اومستقاف ؛مسوملا مايأ ديلولا مهثعب الجر رشع ةتس اوناك :اومستقا نيذلا

 وأ نهاك وأ نونجم هنإف ؛انم ةوبنلا يعدي يذلا جراخلا اذمي اورتغت ال :جاجحلا نم ءاج نمل نولوقي ؛مالسإلا نع

 .خيبوت لاؤس مهريغو نيمستقملا نم ةرفكلا فانصأ ةمايقلا موي ةلاسب :مهنلأسنل (نيلامكلا ريسفت) .رغعاش

 :هلوقب نمحرلا ةروس يف هافنو ءانه مهاؤس تبثأ هنأ :هلصاح لاؤس نع ٍباوحج :خلإ خيبوت لاؤس (نايبلا حور)

 عيرقتلاو خيبوتلا لاؤس انه تبثملا نأ :باوحلا لصاحو (* 9 :نمحرلا) نا الو ّسْنِإ ِهبْلَذ ْنَع ُلأسُي ال ٍذِئمْوَيَفط
 (لمجلا ةيشاح) .مالعتسالا لاؤس كانه يفنملاو ,فينعتلاو

 ناك هرمأ لوأ تي هللا لوسر نأ :اهوزن ببس [ءيشلا نم ةقرفلاو بلص ءيش يف قشلا :عدصلا] :لإ عدصاف

 ةيشاح) .هراهظإ يف غلابو هرمأ رهظأ ةيآلا هذه تلزن املف «ءافتخالاب هب نمآ نم لك رمأيو ءايفتخم هللا ىلإ وعدي

 .هرهظأو اراهج هب ملكت يأ ءعئارشلا نم هب رمؤت امب رهجاف يأ ءفودذحم دئاعلاو ةلوصوم :رمؤت امب (يواصلا
 (يناعملا حورو دوعسلا يبأ ريسفت) .اراهج اهب ملكت اذإ ةجحلاب عدص :لاقي

 ًاموأف مهكيفكأ نأ ترمأ :هلظو هللا لوسرل ليربج لاق "ةفآب مهنم الك انكلهأ نأب" :هلوق .هذفنو هب رجأ :هضمأو

 ىلإ أموأو ء«تامف هعطقف اقرع باصأف هذخأل اميظعت فطعني ملف مهس هبوثب قلعتف لابنب رمف «ديلولا بقع ىلإ

 ؛تامو احرلاك تراص يح هلجر تخفتناو ءتغدل تغدل :لاقف ةكوش اهيف تلخدف لئاو نب صاعلا صمحأ

 ىلإ راشأو «تامف احيق طختماف سيق نب يدع فنأ ىلإ راشأو ءيمعف بلطملا نب دوسألا يع ىلإ راشأو

 كوشلاب ههجو برضيو ةرجشلاب هسأر حطني لعجف - ةرجشلا لصأ يف دعاق وهو - ثوغي دبع نب دوسألا

 (يواضيبلاو ريبكلا ريسفتلا) .تام ىح



 لسا روس ااا عفا مااا
 «بلطملا نب دوسألاو ءسيق نب يدعو «لئاو نب صاعلاو «ةريغملا نب ديلولا مهو

 ءأدتبم :ليقو :ةفغ رشي اهنلِإ هلل َعَم هيام - نذلا هكردق ديع نب ةوسألاو

 ةبقاع م20 َتوُملَعَي فْوَسف وهو «هربخ يف "ءافلا" تلحد طرشلا نعم هنمضتلو
 ءازهتسالا نم 2) َنولَوقَي امب كب قصت َلثأ ٌدَلْعَت قيقحتلل دَقْلَو .مهرمأ

 2 َنيِدِجَلآ نب نكو هدمحبو هللا ناحبس لق يأَكَبر دمتي ًاسيلتم َحَبسَف .بيذكتلاو

 .توملا © ككريقَيلَ َكَيِتأَي يح َكّبَر َدُبَعََو .نيلصملا

 ةيآ نورشعو نامثو ةئام اهرخآ ىلإ متبقاع نإوؤ الإ ةيكم لحنلا ةروس
 ةئام يهو :ةخسن فو

 0 عيد ولا نيترلا هللا مدس

 دق د 8 مو هاف 288 4 2 6 م88 2 29 فو 281 :لزن باذعلا نوك رشملا أظبتتسا ال

 هلجر يف لحد لئاو نب صاعلاو «تامف هنطب ف اقرع باصأف مهس هبوثب قلعتف لابنب رم :خ! ةريغملا نب ديلو
 طختما سيق نب يدعو «يمع ىزعلا دبع نب دسأ نب بلطملا دبع نب دوسألاو «تامف هلجر تخفتناف ةكوش

 لاق اذمي .تام ىح كوشلاب ههجو برضيو ةرجشلاب هسأر حطني لعج ثوغي دبع نب دوسألاو ,تامف احيق

 طيعم يبأ نب ةبقع دازف يقارعلا هب مزجو «ةينامث مهنأ :هنعو ءام/5 سابع نبا نع رثكأ وهو ةسمخ مهفإ :روهمجلا
 :ةنيدملا نم دعي يبنلا هجرخأ حتفلا موي مالسإلا رهظأ صاعلا يبأ نب مكحو «ةسدعلاب تام بهل وبأو «ردبب لتق

 كبر رمأب لصف :ام5# سابع نبا نعو ؛ءكاحضلا نع روثأملا اذك :نيلصملا (نيلامكلا ريسفت) .روهشملا وه امك

 (نيلامكلا ريسفت) .نيعضاوتملا نيلصملا نم نكو
 نيقيلا نإ :نايح وبأ لاقو .دحأ هيف كلشي ال «لوزنلاو عوقولا نقيتم هنأل ؛انيقي توملا يمس :نيقيلا كيتأي ىتح

 .كش لك لوزي هلوزنبو هيف كش ال نيقي هنأل يأ ءدحأ لكل قوحللا نقيتملا يأ :يحركلا فو .توملا ءامسأ نم
 لك نأ عم تيقوتلا اذهل ةدئاف يأ :ليق ام دري الف توملا نود ةياف اط سيل اهأب امالعإ «توملاب ةدابعلا تقوو

 الو «كتايح نامز عيمج يف كبر دبعاو ذارملا نأ :باوحلا حاضيإو ؟تادابعلا هنع تطقس تام اذإ هنأ ملعي دحأ

 (لمجلا ةيشاح) .ةدابعلا نم ةايحلا تاظحل نم ةظحل لخت

 ةرثكل ؛معنلا ةروس اضيأ ىمستو «ةميظعلا ةربعلا ليبس ىلع اهيف لحنلا ةصق ركذل ؛كلذب تيمس :خلإ لحنلا ةروس

 - «ءصقن لك نع هيزنتو لامك لكب ىلاعت هفاصتا ىلع ةلالدلا ةروسلا هذه ركذ نم دوصقملاو ءاهيف معنلا دادعت



 لحنلا ةروس "8 تتم
7 1 

 6 و

 تحدت

 نقع ىلآل

 قبو قل هتدارإب .هرمأ ّنِم يحولاب حوُرلاب اتيع ليازع يأ ةَكِبتلَمْلا َلْزَنُي .هريغ
 أك مهوملعأو «باذعلاب نيرفاكلا اوفوح أور ذنأ ةرسفم نأ ءامبتألا مهو ءهِداَبِع نِم

 فيوختلا ئعمم راذنإلا نم

 لعب ًاقجُم يأ قحلاب ضرألاو ٍتوَمَسلآ َقَلَح .نوفاخ (م2) نوَقّتَف أنأ لإ َهَلِإ آل
 لااا 0

 1 2 ا ل م ا ل ا ا ا ل ا م 4 9 َتروُكَرْفُي مَع

 ءاهنم جرخي ام ناولأ فالتحاو «تيبلا ذاختاو ءاهمهف ةقد يف افأشو «ةلحنلا رمأ ىعملا اذه ىلع اهيف ام لوأو -

 (يواصلا ةيشاح) .كلذ ريغو ةرملاو ةولحلا ةراضلاو ةعفانلا تارمثلا لك نم اهلكأ عم ءافش هلعجو

 ابيذكتو لك يبلاب ةيرحس ؛مهل دوعوملا باذعلا لوزن نؤطبتسي اوناك شيرق رافك نأ يور :هللا رمأ ىتأ

 وه "هللا رمأ"و :تلزنف «هنم انصلختو انل عفشت مانصألاف باذعلا ءيحب نم نولوقت ام حص نإ :نولوقيو ءدعولل
 :قيعملاو ءردب موي عقو دقو «هبارتقاو هوئد نع ةرابع هنايتإو «ذفانلا همكحب طونم هققحت نأل ؛دوعوملا باذعلا

 ؛ةمايقلا موي "هللا رمأ" :ىلاعت هلوق نم دارملا :نورخآلا نورسفملا لاقو ."حورلا" نم «هب متدعو ام برتقاو اند

 هتامدقم دارملاو «هباب ىلع هنأ :يناثلاو ءهب ربحملا قدصلو هل اقيقحت ؛ىضقناو عقو ام ةروص يف هزربأ امنإو

 (بيطنلا ريسفت) .ُةكُي هلوسر رصن وهو هلئاوأو
 ناك اذإ عمجلاب دحاولا ىمسي :يدحاولا لاق .هدحو هيلع ليربج "ةكئالمل"ب ديري :ان## سابع نبا لاق :ليئربج

 (بيطخلا ريسفت) .تالاهملا توم نم هب ىيحت بولقلا نإف ؛نآرقلا وأ يحولا "حورلا" نم دارملاو .اسيئر دحاولا كلذ
 ًاحوُر كِل اَنْيَحْوَأ َكِلْذَكَو :ىلاعت هلوق هريظنو هللا مالك وهو ءيحولا "حورلا" نم دارملا نإ :ريبكلا ريسفتلا فو

 ١(. 5 :رفاغ) ِهِداَبِع ْنِم ُءاَشَيْنَم ىَلَع هِرْمَأ نم َحوُرلا يقلي :هلوقو (517:ىروشلا) اَنْ ِْم
 نآرقلاب "حورلا" رسفي دقو .دسجلا يف حورلا ماقم نيدلا ٍف موقي وأ ؛لهجلاب ةتيملا بولقلا هب ىيي هنإف :يحولاب

 :"سوماقلا" يف :اورذنأ (لمجلا ةيشاح) .يحولا نعم. وه يذلا حورلل :ةرسفم (نيلامكلا ريسفت) .معأ يحولاو
 (نيلامكلا ريسفت) .هغالبإ يف هفّوحو هملعأ :اريذن وأ ارذن وأ اراذنإ 0 ةرذنأ

 تءاجو "هللا الإ هلإ ال هنأ ملعاف" :هلوقك "انأ الإ هلإ ال هنأ" :هلوق ىلع هعاقيإ مئاليل مالعإلاب راذنإلا رسف :مهوملعأو

 نأ ىلإ راشأ :اقحم (لمحلا ةيشاح) ."هللا الإ" ناكل ظفللا ىلع تءاج ولو "نأ الإ" :هلوق يف ىيعملا ىلع ةياكحلا

 (يتحخركلا ريسفت) .هرئاظن يف امك لاحلا ىلع بصن لحم يف "قحلاب"



 لحنلا ةروس 510 رشع عبارلا ءزجلا

 وه اَذإَف ًاديدش ًايوق هريص نأ ىلإ ينم ٍةَفَطن نم َنسنِإْلا َقَلَح .مانصألا نم هب
 ٌىِهَو ماظعلا يِبحُي مه :ًالئاق ثعبلا يفن يف اهنّيب تو ٌنيِبُم ةموصخلا ديدش ٌةيِصْح

 ةلمج يف ّدُحَل اَهَقَلَح :هرسفي لعفب هبصنو «منغلاو رقبلاو لبإلا معَتَأْلاَو .4ميِمَر
 اهفاوصأو اهراعشأ مع ةيدرألاو ةيسكألا نم هب نوفدشلت امل اًهيفن ,سانلا

 ْحُكَلَو .ةلصافلل فرظلا مدق هز َنوُلُكَأَت اهْنِمَو بوكرلاو ٌردلاو لسنلا نم ُعِفَتَمَو

 0 َنوُحَرَمَن َنيِحَو ّيشعلاب اهحارم ىلإ اهودرت َنوُمحِرُت تريح ةنيز ٌلاَمَج اًهيِ
 هيغل أوُنوُكَت مل ِدَلَب لإ مكلامحأ َوحَلاَقْنُأ ُلِمْحَتَو .ةادغلاب ىعرملا ىلإ افوحرخت

 () كيِحَر ٌكوُءَرَل ْمُكَبَر ىرإ اهدهحب سفنألا قش َّلِإ لبإلا ربغ ىلع هيلإ نيلصاو
 :: :س. + ةقيرز اَهوُيك 0 حبشلاو لاقيلاو ليك ىلع و كل اهقلع .تيح مكب

 امنع" «لوقي نأبا دئاعلا ريدقت هيلع ناك نكل :ةفوضوم وأ ةلوضوم ةيفسا "ام" نأ ىلإ اذه. راشأ ”:فاتضألا نف

 نم مدآ قلخ لب «ةفطنلا نم اقلخي مل مهيوبأ نأل ؛ريغ ال مدآ ئب يأ :ناسنإلا قلخ ."مانصألا نم هب نوكرشي

 «ثعبلا هيفن يف - مزاللا نابأ نم - ةموصخلا رهاظ يأ :اهنيب (نايبلا حور) .رسيألا علضلا نم ءاوحو «بارتلا

 ةموصخلا هيف عقي ام لك يف ةماع ةيآلا نأ حيحصلا :خل! الئاق (نيلامكلا ريسفت) .هل هراكنإ يف ةموصخلا رهاظ يأ

 !دمحم اي :لاقف ميمر مظعب 25 يبلا ىتأ هنإف ؛يحمجلا فلح نب يبأ هب دارملا نأ :يورو «ةمايقلا مويو ايندلا ف

 .ةريغو بيطخلا نم ءسي ةروس رخآ يف يلا ةيآلا اهلثمو .تلزنف ءميمر يهو ماظعلا يبحي هللا نأ معزت أ
 ضرألاو تاوامسلا قلخ ركذ امل ىلاعت هللا نأ كلذو «همعن دادعتو هديحوت ةلدأ ةلمج نم اذه :اهقلخ ماعنألاو

 اهنم نوكي يلا ماعنألا ركذف ءسبلو لكأ نم هتارورض يف هيلإ جاتحي ام ركذب مث «ناسنإلا قلخ ركذب هعبتأ
 ام لك هب يمس مث «ةرارحلاو ةنوخسلا يعمي يأ «دربلا ةدح ضيقن ءفدلاو :ءفد اهيف (يواصلا ةيشاح) .كلذ

 (نايبلا حور) .زعملا رعش وأ لبإلا ربو وأ منغلا فوص نم لومعم سابل نم - هب نخسي يأ - هب أفدي
 رخآ اهيعارم نم :اهودرت (لمجلا ةيشاح) .ةيدرألاو ةيسكألل نايب "اهراعشأ نم" :هلوقو "ام" ل نايب :ةيسكألا نم

 رسكلاب - قشلا :سفنألا قشب الإ (نيلامكلا ريسفت) .اهتتوتيبو اهتحار عضوم يأ - ميملا مضب - اهحارم ىلإ راهنلا
 يبأ ريسفت .دهجلا نم هلاني امل ةوقلا فصن بهذي هنأك ]| ءيشلا فصن قشلا :لمجلا يفو .ةقشملاو ةفلكلا - حتفلاو

 .ةقشملا اضيأ قشلاو ءاهفصن باهذو سفنألا ةوق ناصقنب الإ هيغلاب اونوكي مل :نيعملاو [دوعسلا



 لحنلا ةروس ١” رشع عبارلا ءزجلا

 ليخلا يف لكألاك كلذ ريغل اهقلخ اني ال معنلا فيرعتل اممب ليلعتلاو هل لوعفم

 ىلَعَو ايفل ةبيجعلا ءايشألا نم /2) َنوُمَلعَت ال اَم ُقُنََتَو .نيحيحصلا ثيدحب تبانلا

 نع دئاح ٌرياَج ليبسلا يأ اَهَنِمَو .ميقتسملا قيرطلا نايب يأ ٍليِبّسلا ٌدَصق هَل

 هيلإ نودتهتف 2 و ترويع ليبسلا دق لإ محند مكتياده َءآَس َوَلَو «ةماقتسالا

 هَ هنو هنوبرشت تارك ُهْنِمرْجَل ءآَم ٍآَمْسْلا تري لزْنَأ ذل ونه .مكنم رايتخاب

 لحم ىلع فوطعم وهف [(ريبكلا ريسفتلا) .ةنيزلل امهقلخو :ئعملاو ؛هل لوعفم امهنم لك يأ] :هل لوعفم
 لدتساو .قلاخلا لعف ةنيزلاو «نيبطاخملا لعف بوكرلا نأل ءدحاو ننس ىلع نيفوطعملا دروي مل امنإو "اهوبكرتل"

 لكألا ركذي ملو ةنيزلاو بوكرلاب اهقلخ للع هنأل ؛ليخلا موحل لكأ ةمرح ىلع اً:# كلامو ةفينح وبأ ةيآلاب
 اولاقف لص دمحمو فسوي وبأو دمحأو يعفاشلا امهفلاخو ؛عفانملا مظعأ نم هنأ عم "ماعنألا" يف ركذ امك

 (نيلامكلا ريسفت) .ةنيزلاو بوكرلاب يأ "امه ليلعتلاو" :هلوقب ةيآلاب مرحملا كسمت نم فنصملا باجأف «هتحابإب
 مو ةنيزلاو بوكرلل اهقلخ للع هنأل ؛ليخلا محل لكأ ةمرح ىلع هلي ةفينح وبأ هب جتحا دقو :خلإ ليخلا يف لكألاك
 ركذي نأ ميكحلاب قيلي الو «ةمعنلا نايبل تقيس ةيآلاو ءىوقأ لكألا ةعفنمو 2"ماعنألا" يف هركذ ام دعب لكألا ركذي

 .ةيهقفلا بتكلا نم حئابذلا باتك يف ليصفتلاو ؛"كرادملا" يف اذك .امهالعأ كرتيو نيتمعنلا ىدأ ةنملا عضوم يف

 525 هللا لوسر دهع ىلع اسرف انرحن" :رباج نع "ملسم" يفو .ليخلا موحل يف صخر ٌهثَي هنأ :نيحيحصلا ثيدحب

 ."ليخلا موحل لكأ نع ىف هك هنأ" :ديلولا نب دلاخ نع دواد يبأل ام هضراعي نكلو :"ةنيدملاب نحنو هانلكأف
 دعب مكيف قلخيو :ةيمجنلا تاليوأتلا يفو .تاقولحملا عاونأ نم :نوملعت ال ام قلخيو (نيلامكلا ريسفت)

 .ةطساو الب ىلاعت هللا رون ضيف لوبق وهو ؛هيلإ عوجرلا لبق نوملعت ال ام مكر قتسم ىلإ ةبذجلاب مكعوجر
 .دضصق نم هذخأ "ميقتسملا" :حراشلا لوقو ميقتسملا قيرطلا لصي لصي هللا ىلإو :حلإإ هللا ىلعو

 «فاضملا فذح ىلع ىعملاو ءسنجلا "ليبسلا"ب دارملاو ججحلاب هيلإ ءاعدلاو ءالضفت :ميقتسملا قيرطلا نايب

 ال كلاسلا همؤي يذلا هجولا دصقي هنأك «ميقتسم يأ "دصاقو دصق ليبس" :لاقي ؛لعافلا ئيعمي ردصم دصقلاو

 .ةماقتسالا نع فرحنمو لئام يأ :دئاح (نيلامكلا ريسفت) .هنع يدعب
 (نيلامكلا ريسفت) .قيرطلا ةءارإ نيعمب ال «ءادتهالل ةمزلتسملا ةيادهلا وه انهه ةيادهحلاب دارملا نأ ديري :خلإ مكاده

 "ءام'ل ةفص "مكل" :هلوق نوكي نأ حصيو «"ءام'"ل ةفص وأ ءافنأتسم اربخو أدتبم نوكي نأ حصي :خلإ بارش هنم مكل

 (لمجلا ةيشاح) ."لزنأ"ب اقلعتم اوغل افرظ نوكي نأ حصيو ءربخو أدتبم "بارش هنم" :هلوقو ءمكل انئاك يأ



 لحنلا ةروس فدي رقع عبارلا ءزججلا

 َتروُتيزلاَو َعْرْرل ّرلا هب ركل تبنُي مكباو دووعرت ( وُميِسُن هيف هببسب تبني

 ىلع ةلاد 3 روكذملا ا ف نإ  سقكلا ل نِمَو تت ليِخَتلاَو

 رخو ضرع 1

 َراَهْتلاَو ليلا َْكَلَرْخَسَو .كونمؤيف هعنص يف 20 : َوُرَكَمَتيِر ْوَقْل ىلاعت هتينادحو

 نيهجولاب ا يلو يس ,عفرلاو ,هلبق ام ىلع افظع بصعلاب قيل

 ِموقِل تي كان قّنإ ير ةمرمأب .ربخس عفرلاو .لاح بم 8 ورسم

 ناويحلا نم ضرألا ىف مكن قل اَرَذ ام مكل رخس و نورد © َتروُأَقَعَي

 َةَيَدَل كلل َذ ىف رإ اهريغو رضحأو رفصأو رمحأك َءُُيَوْل اًقلَئْمُع كلذ ريغو تابنلاو
 0 ل اال هيف صوغلاو هبوكر ل هللذ َرَحَبْلاَرْخَس فلا َوهَو .نوظعتي جز تورك دَيِْوَقِل . 2 هذ م 0 هاو د ر# ا ع ما ا .ءا

 ءاج ام نأ كلذ يف ةمكحلاو ؛عمجلاب ناتنثو دارفإلاب سمح «تارم عبس ةروسلا هذه يف "ةيآلا" ظفل ركذ :ةيآل

 لدت ةيآ ءيش لك نإف ؛ليلدلا رابتعاف عمجلا ظفلب ءاج امو ؛قحلا ةينادحو وه يذلا لولدملا رابتعاف دارفإلا ظفلب

 معنلا ركذب هبقع يلفسلا ملاعلا يف ةنئاكلا معنلا ركذ امل :2إ مككل رخسو (يواصلا ةيشاح) .دحاولا هنأ ىلع

 (يواصلا ةيشاح) .هماظن مامتو ملاعلا عفنل كلذ لكو ؛يولعلا ملاعلا يف ةنئاكلا

 ؛لكلا نم لاح يأ لاح :بصنلاب .رماع نبال عفرلاو رثكألل بصنلا يأ :نيهجولاب .راهنلاو ليللا وهو :هلبق ام
 ةراشإ لقعلاب انه ربع :نولقعي موقل .هللا تارخسم افوك لاح امي مكعفن يأ ؛عفن نعم نم "رخس" يف ام لماعلاو
 هيف يفكيف دهاشم وهف يلفسلا ملاعلا فالخب ؛لقعلا ديزمل هيف لمأتملا جاتحيف راصبألا نع بيغم يولعلا ملاعلا نأ ىلإ

 نم نأ ىلإ ةراشإو لقثلل اعفد ؛ريبعتلا يف ننفت هدعب امو هلبق امو اذه يف رياغتلا نإ :لاقي نأ ملسألاو «لقعتو لمأت ندأ
 (يواصلا ةيشاح) .اهعيمجب فصتا دقف اهنم دحاوب فصتا

 (نيلامكلا ريسفت) .تابنو ناويح نم اهيف مكل قلخ ام مكل رخسو يأ "ليللا" ىلع فطع هنأ ىلإ ريشي :مكل رخس
 هنوك نع هزنم راتخم رداق ميلع ميلح عنصب وه امنإ هداوم داحتا عم هلاكشأو هعابط فالتحا نإ يأ :2إ نوركذي موقل

 لالدتسالا نأل ؛ىلوألا يف اذكو :هقدص ام رثك نإو أرذ ام قباطيل انه "ةيآ" درفأو .ىلاعت هللا وهو اينامسحو امسح

 ركفلاو اهيف لقعلا لعجو ددعتم. اهيف لالدتسالا نأل ؛ةثلاثلاو ىلوألا نود ةيناثلا يف "تايآ" عمجو ءدحاو ءاملا تابنإب

 (لمجلا ةيشاح) .ةمظعلاو ءايربكلل ةداهش نيبأو ةرهابلا ةردقلا ىلع ةلالد رهظأ تايولعلا نأل ؛ىلوألا ف
 ."راتخملا" يف اذك «ءاملا تحت لوزن :صوغلا :صوغلاو



 لحنلا ةروس فلي رشع عبارلا ءزجلا
 ؤلؤللا يه اًهَنوُسَبلت ةّيلح هنِم أوجرخَتَسَتَو كمسلا وه اًيرط امخل هنم اولكأتل هَل 6 رع صل © 0 قس هاو ه دع ع ظ يا ده خاقش و 3# 2

 هيف اهيرجب هقشت يأ «ءاملا رخمت هيف َرْخاَوَم نفسلا كللفلا رصبت ىَرَتَو ناجرملاو
 ءاملا قش وهو رتخملا نم

 ىلاعت ءِهِلْضَف م اوبلطت ؛"اولكأتل" ىلع فطع ْاوْغَبَتِلَو ةدحاو حيرب ةربدمو ةلبقم

 الابج يور ضرألا ىف ىَقلأَو .كلذ ىلع هللا (2) َتوُرْكْشَت ْمُكَلَعَلَو ةراجتلاب
 ُْكَلَمَل اقرط ُْبْسَو لينلاك رن اهيف لعجَو مكب كّرحتت َديِمَت ال نأ ل تباوث
 ...... هراهنلاب لابحلاك قرطلا ىلع امب نولدتست ٍّمدَلَعَو .مكدصاقم ىلإ 9 َنوُدَعَب

 راصحناب حيولتلل ؛اناويح هنوك عم محللاب هنع ريبعتلاو ءكمسلا دارملاو ءاضغ هانعمو «ةوارطلا نم :ايرط امحل

 (نايبلا حور) حئاللا وه امك دارحلا ريغ تاناويحلا رئاسك حبذلل هجايتحا مدعب ناذيإللو «لكألا يف هب عافتنالا

 (لمجلا ةيشاح) .هلكأ ىلإ ةردابملا يغبنيف داسفلا هيلإ عرسي هنأل ؛ةوارطلاب هفصوو
 نم نمنأل ؛مهيلإ دنسأف مكؤاسن اهسبلت ئعملا نأب يرشخمزلا هلوأو «لاحرلل رهاوجلا نم هريغو :ؤلؤللا يه

 نع لقنو «رمحأ رهوج هنأ روهشملا "ناحرملا"و .مهسابلو مهتنيز نم اهأكف :مهلحأل امب نيزتي نهنألو ؛مهتلمج
 رخآلاو لبقي امهدحأ نيتنيفس ىرتف .هلقن اذك :هراغصب مثيلا وبأو ءؤلؤللا ماظعب يدحاولا هرسفو ءدوعسم نبا

 (نيلامكلا ريسفت) .ءامسألا بيذق نع يجافخلا ةداتق نع لقن اذك «ةدحاو حيرب نايرحت ربدي

 .فكلا عباصأك رحبلا نم علطت رمح قورع وه :يشوطرطلا لاقو سوماقلا يف امك ؤلؤللا راغص وه :ناجرملاو
 .ؤلؤللا ماظع وه :ليقو ءرمحألا رجحلا وه :ليقو (لمجلا ةيشاح) .اريثك ضرألا براغمب. هاندهاش اذكهو :لاق

 ببسب يأ "هقشت يأ" :حراشلا لوقف «يرحلا "رحملا" لصأف (يواضيبلا ريسفت) .هيف يراوح يأ :هيف رخاوم
 ىلع فطع وه :ليقو "اوغتبتلو" ءمحللا هنم اولكأتل رحبلا رخس يأ :اولكأتل ىلع فطع ."لمجلا" نم «يرجلا
 (نيلامكلا ريسفت) .اوغتبتلو اوربعتل رحاوم كلفلا ىرت :ئعملاو .فوذحم
 (لمجلا ةيشاح) .حراشلا كلذل راشأ امك «تباوث "يساور" ئععمو ؛يساور الابج يأ فوذحم فوصومل ةفص :يساور

 (ريبكلا ريسفتلا) .نييرصبلا لوق ىلع مكب ديمت نأ ةهاركو «نييفوكلا لوق ىلع مكب ديمت الثل نعي :مكب ديت نأ
 'لعج" حراشلا ريدقتو «قلخ نيعمب "ىقلأ" هيف لماعلا نوكيو ؛"يساور" ىلع افوطعم نوكي نأ حصي :خلإ اراهنأ
 ردق هريدقت بسانم ريغ وهو حرطلا "ءاقلإلا" نم ردابتملا ناك امل هنأ كلذ يف هرذع نكل ءيرورضب سيل

 (لمجلا ةيشاح) ."”لعج"



 لحنلا ةروس "14 رشع عبارلا ءزجلا

 هللا وهو ُقُلََحنَمَقَأ .ليللاب ةلبقلاو قرطلا ىلإ (2) َنوُدَتَي مه "موجنلا" نعم مَجَتلَآبَو

 جو َروُركَدَت اَلفأ ال ؟ةدابعلا يف هعم اهوكرشت ثيح ؛مانصألا وهو ُقُلعاَل مك
 ّءرإ اهركش اوقيطت نأ ًالضف اهوطبضت ًاَموُصَحن الهلا َةَمْعي أوُدُعَت نإو ؟نونمؤتف اذه

 اَم ُمَلْعَي ُهّللَو ((29 .مكنايصعو مكريصقت عم مكيلع معني ثيح (2) ٌيِحَر ٌروفَعَل هلل

 مهو ِهّلآ نوُد نم نودبعي ءايلاو ءاتلاب َنوُعَدَي تيِذْلاَو 29 َتروُفلَعُت امو تور
 مصاعل ةيتحتلا رثكألل ةيقوفلا .

 ٌتاَوَمَأ تربو ةراجحلا نم نورّوصي 2 توفل ْحَهَو اًعيَس َنوقلح ال مانصألا

 تقو َناّيأ مانصألا يأ َتوُرْعْمَي اّمَو ديكأت“ ءاَيَخَأ ُرْيَغ ناث ربخ مهيف ل ل

 .بيغلاب ملاعلا يحلا قلاخلا الإ اهنإ نركي الل ةإ نرد فيكف قلخلا يأ 0# تروُغَعَبُي

 مه مجنلابو' :تلق نإف .يدحلاو شعنلا تانبو نادقرفلاو ايرثلا وه وأ سنجلا حتا" دارملا :2إ مجنلابو

 ءالؤه اصوصخ مجنلابو :ليق هنأك ؛"مه" هيف محقم "مجنلا" هيف مدقم :«باطخلا ننس نع جرخم "نودتهي
 ملع كلذب مهو ؛مهرئاسم يف موجنلاب ءادتها مهلف اشيرق دارأ هنأك :تلق ؟ممي دارملا نمف ؛نودتهي اصوصخ

 (ليزنتلا كرادم) .اوصصنخخف مهل مزلأ رابتعالاو مهيلع بجوأ ركشلا ناكو ؛مهريغب هلثم نكي مل
 يف لعفلا نأل ؛نونلا طاقسإب "اونمؤتف" رهاظلا :نونمؤتف (لمجلا ةيشاح) .راكنإلل ماهفتسالا نأ ىلإ هب راشأ :ال
 نيذلاوأ دوي ناث ربخ ءاهيلع ئراطلا ةايحلا مدع ىعمب ال :مهيف حور ال (نيلامكلا ريسفت) .ماهفتسالا باوج

 عمم "نآ"و ماهفتسالل لا "يأ" نم بكرم وه :نايأ (نيلامكلا ريسفت) .ًأدتبملا ريدقت ىلإ ةجاح الف "نوعدت

 .نامزلا عع الاوس أ "نم " نعم ناك كلذلف نامرلا

 هللا اهثعبي نم نورعشي ال مانصألا نأ يأ «مانصألا ىلإ ادئاع ريمضلا نوكي نأ زوجيو :قلخلا يغأ :لإ نوفعبي نايأ

 ىلع بصنلا لحم يف هتلمجف "نورعشي" قلعم وهو ماهفتسا هنأل ؛هلبق امتي ال هدعب امي بوصنم "نايأ"و «ىلاعت

 نأ ئيعي "دحاو هلإ مكهلإ" :هلوقل فرظ "نايأ" نأ وهو ءرحآ لوق ةيآلا يفو .رهاظلا وه اذه ءضفاخلا طاقسإ

 ىلإ ماهفتسالا امإو طرشلا امإ وهو ءاهعوضوم نع :"نايأ' ل جرخم لوقلا اذه نأ الإ ,دحاو ةمايقلا موي هلإلا

 فو مانصألل "نورعشي" يف ريمضلاف :قلخلا يأ (لمجلا ةيشاح) .هدعب ةلمجلل فاضم تقو نيعمب ةيفرظلا ضحم
 هللا لاق امك نوداعت مهفإف ؛مهقداعإ يأ مهثعب تقو نوملعي ال يأ «مانصألل ناريمضلا :ليقو .قلخلل "نونعبي"

 (نيلامكلا ريسفت) .(4/6:ءايبنألا) كَّتْهَح ُبَّصَخ هللا ٍنوُد ْنِم َنوُدُبْعَناَمَو نكن :ىلاعت



 لحنلا ةروس "1 رشع عبارلا ءزجلا

 هللا وهو هتافص يف الو هتاذ يف هل ريظن ال ٌدِح تنل مككنم ةفابحلل قسعسملا مول

 (2 َنوُركَتَسُم مُهَو ةينادحولل ةدحاح ٌةَركُِم مُجوُلُق ةرجآلآب َنوُنمْؤُي ال تينأأف .ىلاعت

 تووللقب انو ترو ام ٌمَلقَي هللا قرأ انج مَرَج ال .امب ناميإلا نع نوربكتم

 رضنلا قف لزنو .مهبقاعي هنأ نعع 3 َتريِربكَتْسُمْلا بحال هن كلذب مهيزاجيف
 ” قلطيم ىأ .ديحوتلا قع

 وغ أولاَق ؟ةمغ ىلغ هوو وأ ةلوصوم اذ يماهفتسا ام ملل ذو :ثراحلا نبا

 ٌمُهَراَروُأ 0 ةيقاع يق اَولِمَخَيِل .نيافلل الالضإ | (© تريلوألا بيذاكأ ٌريِطَسأ
 اعلل ماللا 0ك

 .. واوا تريذلار راَزوُأ ضعب نمو .ةقنوفلا هول ءيش اهنم رفكُي مل ةّلِماك مهيونذ

 دوبعملا هنأ ررقت دقف اهركذ مدقتملا ءايشألا كلتل قلاخلا هنأ تبث ثيحف يأ «هلبق ام ةجيتن اذه :دحاو هلإ ىف

 (يواصلا ةيشاح) .اهيف هل كيرش الف «لاعفألاو تافصلاو تاذلا يف ةدحولاب فصتملا

 .مكبر هلزنأ ءيش يأ يأ ءادتبالاب عوفرم وأ :مكبر لزنأ ءيش ّيأ يأ "لزنأب بوصنم "اذام" :خلإ لزنأ اذ ام

 اذإ 95 هللا لويمر نع ثورظني ةكم لحابس اومسنلا يتلا نيمصسلا لوقا وه :ليق قود نعيم ربع "يطاسلااو

 يأ] اوأر اذإو :مهليطابأو نيلوألا ثيداحأ يأ "نيلوألا ريطاسأ" :اولاق هللا لوسر ىلع لزنأ امغ جاحلا دوفو مهلأس

 (ليزنتلا كرادم) .اريخ اولاق نيذلا مهف «يبن هنأو هقدصب مهنوربخي هي هللا لوسر باحصأ [جاحلا دوفو

 :ةياهنلا يفو .بيذاكألا نم نولوألا هرطس ام وه :نيبيرغلا يف ةروطسأ اهدحاو اهليطابأو :نيلوألا بيذاكأ

 مهتباصأ يلا ايالبلا نأل "ةلماك" :لاق امنإ :ةلماك (نيلامكلا ريسفت) .ليواقألا هل فرحز اذإ "نالف ىلع رطس"

 مامإلا لاق .مهرازوأ لكب نوبقاعي لب «ةمايقلا موي ائيش مهنع رفكت ال ايندلا يث اهولمع يلا ربلا لامعأو ايندلا يف

 قح يف الضاح ىعملا اذه ناك ول ذإ ؛نينمؤملا نع باقعلا ضعب طقسي دق ىلاعت هنأ ىلع لدي اذهو :يزارلا

 (لمجلا ةيشاح) .ةدئاف ليمكتلا اذهب رافكلا ءالؤه صيصختل نكي مل لكلا

 (لمجلا ةيشاح) .مهلامعأل ةبوقع نوكت لب نمؤملا نم رفكت امك ءايندلا يف مهقحلت يلا ايالبلاب يأ :اهنم رفكي مل
 (نيلامكلا ريسفت) .رزولا يف ناكيرش لاضلاو لضملا نأل ؛لالضإلا رزو وه :خلإ رازوأ ضعب نمو
 هيف ببسلاو «عابتألا رازوأ لثم ناميإلا نع مهودصو مهريغ اولضأ نيذلا ءاسؤرلل لصحيو نعي :مفولضي نيذلا

 :هعبت نم روحجأ لثم رجألا نم هل ناك ىده ىلإ اعد نم :لاق دي هللا لوسر نأ :ه# ةريره يبأ نع يور ام

 نم كلذ صقني ال «هعبتي نم ماثآ لثم مثإلا نم هيلع ناك ةلالض ىلإ اعد نمو ءائيش مهروحأ نم كلذ صقني ال

 (بيطخلا ريسفت) .ملسم هجرخأ ءائيش مهماثآ



 ام سب َءآَس الأ مثإلا يف اوكرتشاف مهوعبتاف لالضلا ىلإ مهوعد مهنأل لع ريغ

 ف ىنب ذورمن وهو َرِهلَبق نِم تريزلاَرَكَم دق .اذه مهلمح هنولمحي 29 تروززي
 لك هل ةيلسن هذه ا ا 5

 قعاوقلا ترع سهتوتب دصق ُهّأ أف ءاهلهأ لتاقيل ؛ءامسلا ىلإ هنم دعصيل ؛ ؛اليوط

 مهو يأ ٌرِهِقَوَف نِم ٌفقّسلآ ْمِهَلَع ّرَحَف ءاهتمدهف ةلزلزلاو حيرلا هيلع لسرأف يقم

 ليثمت اذه ليز ياي طن ال ةيح نبذل

 الهج لالضإلا ىلع نومدقي وأ ؛لالض هنأ ملعي ال نم نولضي :قعملاو «لعافلا وأ لوعفملا نم لاح :ملع ريغب
 ةبوقعف «ةبوقعلا يأ :مثإلا يف اوكرتشاف (نيلامكلا ريسفت) .هتلباقم يف ديدشلا باذعلا نم هنوقحتسي ام. هنم
 (يواصلا ةيشاح) .لهجلاب نورذعي الو «ديلقتلاو ةعواطملاب نيعباتلا ةبوقعو «مهلالضإو مهلالضب نيعوبتملا
 "ام" ل ةفص "نورزي"و "ءاس" لعاف وأ ءائيش نعم. زييمت "ام"و .مذلا ءاشنإل ضام لعف "ءاس" :خلإ ءاس الأ

 صوصحملاو هنورزي يأ فوذحم دئاعلاو ءلوصوملا ةلض "نورزي" واد «لوصوم مسا "ام" وأ ء«فوذحم دئاعلاو

 .ناعنك نبا ةمجعملا لاذلابو نونلا مضب :ذورمغ .حراشلا هل راشأ امك فوذحم مذلاب

 لاق ةمعر قايل لقاك رعامسللا لإ هحصلا ليا رص د لآ هاكمروع ناكر :نزاخلا ةرابع :اليوط احرص ىنب

 نيخسرف هلوط ناك :لتاقمو بعك لاقو .عارذ فالآ ةسمخ ءامسلا يف حرصلا لوط ناك :بهوو ارتد سابع نبا

 سانلا نسسلأ تلبلبت طقس املو «هتحت مهو مهكلهأف ىقابلا مهيلع رخو ءرحبلا يف هسأر تقلأو ؛هتفصقف حير تبهف

 تلق «ةينايرسلا كلذ لبق سانلا ناسل ناكو «"لباب" تيمس كلذلف ءاناسل نيعبسو ثالئب ذئموي اوملكتف عرفلاب

 مهرج مهنم ءابرع نميلا لهأ ناك و «ةيبرعلاب ملكتي ناكو مهلبق ناك تل احاص نأل ؛رظن هيفو .يوغبلا هركذ اذكه

 ىلع لديو ؛برع ءالؤه لك ميهاربإ لبق ةكيدق برعلا نم لئابق ناكو ةيبرعلا مهنم ملعتو :مهنيب ليعامسإ أشن نيذلا
 (لمجلا ةيشاح) .ملعأ هللاو (” :بازحألا) 4 ىَلوألا ةَياِهاَجْلا حكيت تتالَّوه :هلوق اذه ةحص

 (نيلامكلا ريسفت) .دصقلا نع زاحب نايتإلا نأ نيعي :دصق (نيلامكلا ريسفت) .ةقامحو الهج ءامسلا لهأ يأ :اهلهأ لتاقيل

 ذورمن عي :مهقوف نم (نيلامكلا ريسفت) .ناينبلا حيرلا تمده يأ ءاهيلع اونب يلا نيطاسألاو دمعلا ٍنيعي :ساسألا

 نيعبسو ةئالثب اوملكتف «ذئموي عزفلا نم سانلا ةنسلأ تلبلبت حرصلا طقس امل هنأ ةصقلا ٍفو ءاوكلهف هموقو

 (نيلامكلا ريسفت) .روهمجلا ريسفت اذهو «ةينايرسلا كلذ لبق مهناسل ناكو 0# تيم كلذلف ءاناسل

 كلت نم مهكاله هللا لعجف ؛لسرلا اهيف اوركميل اليح يأ تابوصنم اووس مهنأ نعي :ّلإ ليثمت اذه ليقو
 تمده يأ تعضعض نأب «نيطاسألا نم نايبلا ىتأف نيطاسألاب هودمعو اناينب اونب موق لاحك :«تابوصنملا

 (يولهدلا هللا مالس هاش نم نيلامكلا ريسفت) .اوكلهف فقسلا مهيلع طقسف

 د
 »ورشي ال ثيَح نم ُباَذَعْلا هنت ددَو هع



 مهل هللا ُلوَقَيَو مهذي ّمهيرخم ِةَمديقْلآ َمَوَي مُث .لس قسرلاب كلا نم هوضوإ نع اسقال
 توشك رث# خيبلا مكمعزب َتَكو آرت ُث نبأ :اخييوت ةكئالملا ناسل ىلع

 دي "ايفبسم ارثوأ تريلا لوقت يآ لاق ؟يقاغ ف د نيئمؤملا نوفلاخت
 .: رفات ل مرعب يف

 1[ .مهب ةتامث هنولوقي جز َنيرِفَكْلآ ىلع ولآ َمَيلأ ىزخلآ نإ :نينمؤلاو
 اوداقنا َمَلَصسلَآ أُوَقْلََف ركل ةييبفتا يملا ةَكْيَتَلَمْلا ءايلاو ءاتلاب ُمُهِفَوََت

 ّنَِب :ةكئالملا لوقتف كرش ءَرْس نم ُلَمْعَت اًنُكاَن :نيلئاق توملا دنع اوملستساو

 0 .هب مكيزاجيف 2 » َنوُلمْعَت رش اَمي مع هلأ نإ

 هللا نإ :ليقو .رافكلا ملكي ال هللا نأب لوقلا ىلع هنم رورم :ةكئالملا ناسل ىلع .رمألا ماكحإ :ماربإلا :هوهربأ ام

 (يواصلا ةيشاح) .ميظعتو ةمحر مالك يأ (174١:ةرقبلا) كةَّماَيِقْلا َمْوَي هلا ُمُهُمّلَكُي الَوإ» :ىلاعت هلوقو .مهملكي
 نونلا حتفب "نوقاشت" :هلوق «باذعلا نم مكب لزن ام مكنع اوعفديل ؛مكعم نورضحي ال مهل ام يأ :خلإ يئاكرش نيأ

 (يواصلا ةيشاح) .مغدأف "ئنوقاشت" لصألاو ءديدشتلا عم نونلا رسكب اذوذش ئرقو «ناتيعبس ناتءارق اهرسكو
 ال «ةتامشلل اراهظإ يأ :ةتام هنولوقي (نيلامكلا ريسفت) .هعوقو ققحتل ؛يضاملاب لبقتسملا نع ربع :لوقي يأ لاق
 ءودعلا بيصي ءالبب حرفلا ةتامشلاو ءاحرف يأ :ةتامش (نيلامكلا ريسفت) .مهيلع رمألا روهظل ؛مالعإلاو رابخألا ةدارإ

 وأ هلبق امل اتعن لحما رورحجم لوصوملا نوكي نأ زوحي :حلإ مهافوتت نيذلا .ودعلا ةيلبب حرف "ةتامشلا" :"سوماقلا" يفو

 "ملسلا اوقلأف" :هلوق .ربخلا وأ ءادتبالاب اعوفرم وأ ؛هيلع اعوفرم وأ مذلا ىلع ابوصنم نوكي نأو هل انايب وأ هنم الدب

 الو .اقلطم ربخلا يف ءافلا ةدايز هتزاجإ ف شفخألا يأر ىلع الإ ءيجي ال اذهو .ةيطع نبا هلاق ءربخلا يف ةديزم ءافلا

 زجي مل طرشلا ةادأ عم لعفلا اذه حرص ول هنأل ؛طرشلا نيعم نمضتملا لوصوملا عم لخدت يلا يه ءافلا هذه نأ مهوتي

 (لمجلا ةيشاح) .نيمس رهاظ وهو «خيشلا هلاق اذك «عنملاب ىلوأ هانعم نمض امف ؛هيلع ءافلا لوخد

 ريسفت) .ثينأتلاو ريكذتلا هيف زوجي روكذملا عمجلا نإف ؛ةزمحل ءايلاو ءرثكألل :ةيقوفلا] :ءايلاو ءاتلاب
 229 ليئارزع مهي دارملاو لعاف "ةكئالملا"و «ةلامإلاب أرقي ءايلا عم هنكل «ناتيعبس ناتءارق امهف يأ [(نيلامكلا

 ام فالخب :توملا دنع (يواصلا ةيشاح) .ثنؤم عمجلا ظفل نأل ؛ءاتلا ةءارق ىلع لعفلا ثنأ امنإو «هناوعأو

 (نيلامكلا ريسفت) .مهيلع ادر مهباوج يف :ةكئالملا لوقتف (نيلامكلا ريسفت) .قاقشلا نم ةايحلا يف هيلع اوناك

 (نيلامكلا ريسفت) .ةكئالملا ناسل ىلع يأ "مهل لاقيو" «ةتامشلا نم اضيأ اذهو :مكيزاجيف كرشلا :نولمعت متنك امب
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 220 نريربكتملا ىوأم ىّوثم َسئبلف ايف ىريدادخخ مهِح َبوَبا اًولخداف :مه لاقيو

 ىف ناميإلاب أوئّسحأ تريرذال ارْيَخ أولاق َمُحَبَر َلَّرنأ اَذاَم :كرشلا ْأَوَقَّتا َنيِذلل ليِقَو ١ هاه د - # 2201 0 اع قي ءءء دع ع ب ىو موي وا
 .ًاريجخ الازنإ ي

 لاق .اهيف امو ايندلا نم روح ةنحلا يأ ةّرحآلا ْداَدلَو ةبيط ةايح ٌةَبَسَح اًيتّدلَأ هذه

 52500011 1 1 1 ] ] ] ك0 .يه (2) َنيِقَّتملا ُراَد َمعِيْلَو :اهيف ىلاعت

 ريدك 15
 ادن |

 يف مظعأ هنأل ؛كلذ محل ليق امنإو ءاهقابط منهج باوبأف ءاهدوعوم وه يلا ةقبطلا ىلإ فنص لك لخديل يأ :خلإ اولخداف
 (لمجلا ةيشاح) .ناميإلا نع يأ "نيربكتملا" :هلوقو ءضعب نم اباذع دشأ مهضعب رافكلا نأ ىلع ليلد هيفو ؛مغلاو يزخلا

 عفر مل :تلق نإف :يرشخمزلا لاق .اريخ لزنأ يأ هبصن ىلع ةماعلا "اريخ" :هلوق :"نيمسلا" يف :خلإ اريخ اولاق

 اوقبطأو اومثعلتي مل اولئس امل ءالؤه نأ نيعي «دحاجلا باوجو ٌرقملا باوج نيب اقرف:تلق ؟اذه بصنو لوألا

 :اولاقف لاؤسلا نع باوجلاب اولدع ككئلوأو ؛"اريخ" :اولاقف لازتإلل الوعفم ءاقوشكم انيب لاؤسلا ىلع باوجلا
 هو ءريخ لزنملا يأ عفرلاب "ري" :يلع نب ديز أرقو .ءيش يف لازنإلا نم وه سيلو «نيلوألا ريطاسأ وه
 (لمجلا ةيشاح) .ازئاج سكعلا ناك نإو ؛هلاؤسل باوجلا ةقباطمل ؛نسحألا وهو :ةلوصوم اذ لعجل ةديؤم

 : يناثلا ؛ءكلذب رابخإ فانيتسا ءاهلبق امع ةعطقنم نوكت نأ :اهدحأ :هجوأ اهيف زوجي ةلمحلا هذه :اونسحأ نيذلل

 ىلاعت هللا لزنأ يذلا يحولا وه ريخلا نأ كلذو "اريخ" :ةلوقل ريسفت ةلمجلا هذه نأ :غلاثلا ."ريخ" نم لدي اغأ

 (لمجلا ةيشاح) .ةرخآلا يف ةنسحو ايندلا يف ةنسح هلف ةعاطلاب ايندلا ف نسحأ نم :هيف

 باوبأ حتفو «ءادعألا ىلع رفظلاو «ءانثلاو حدملا قاقحتساو «لاومألاو ءامدلا ةمصع ىهو :ةبيط ةايح

 نم هلك اذه .(7١:دمحم) «ٌىده ٌمَهَداَر اًوَدَّتها َنيِذَلاَو :ىلاعت هلوقك فاطلألاو تادهاجملاو تافشاكملا
 هقالخأو تاحلاضلاب هلامعأ نسحأ نم نأ ىلإ ريشي :"ةيمحنلا تاليوأتلا" فو .هريغو "ريبكلا ريسفتلا"

 .ايندلا يقف نيلماكلا نيلضاولا لزانم:هلزني نأ وهو:هللا نم ةنسح :هلف قلخملا نع بالقتالاب هلاوحأو ؛تاديمحلاب

 سيلو «ةنجلا يف ميعنلا دبعلا يطعأ نإ هباب ىلع ليضفتلا مساو ءزعلاو ةعفرلا ةياغ ايندلا يف هل لصح ولو يأ :ريخ

 نكي ملو ايندلا ف همعنت مظع نم لك لب رانلا اهدعب ةذل ف ريخ ال ذإ ؛ةنحلا لهأ نم نكي مل نإ هباب ىلع
 (يواصلا ةيشاح) .هباذع يف ةدايز همعنتف هيلع ايضرم

 فو .حراشلا مالك نم ملعي امك ربخ هدعب امو ءأدتبم سيلو ىلوألا ةلمج نم وهف ؛حدملب صوصخملل نايب :لإ يه
 ةلمجلاو ءادتبالاب اهعفر :هجوأ ةثالث اهيف ءيجيف ؛حدملاب صوصخملا وه نوكي نأ زوجي "ندع تانج" :هلوق :"نيمسلا"

 تانج" نوكي نأ زوجيو .اهفعضأ وهو ؛فوذحم ربخلاو ءادتبالاب اهعفر وأ ءرمضم أدتبمل ارب اهعفر وأ ءاهربخن ةمدقتملا
 -ِ .تانج يه مهراد معنلو :هريدقت افوذحم صوصخملا نوكي لب مدقت ام ىلع ال رمضم أدتبم ربخ "ندع



 سا 101-0 رشع عبارلا ءزجلا

 تويم جف مَ رهن ابحخ نِم ىرجت ابوح ذِي هربحخ أدتبم عةماقإ ٍنَّدَع َتئَج

 050 َنِبّيَط ةكتامل ةَكَينَلَمْلا مُهلْفَوَحَت تعن َنيِذَلا ه8 9 تريقتملا ُهّللا ىرجيع ءازجلا َكِلاَذَك

 اَمِب ةّنَجْلآ اوُلَخَدَأ :ةرخآلا يف مهل لاقيو ُمُكيَلَع ْدِدَلَس :توملا دنع مه يرولوقَي رفكلا

 ةكحياملا ءايلاو ءاناب هَ ُهُهَيِتأَت نأ آَلِإ رافكلا رظتني َنوُرطَي ام لَه © َنوُلَمْعَت سك
 يلعو ةزمحلا رثكألل ةيقوفلا

 لعف امك َكِل'َذَك ؟هبلع ةلمعشملا ةمايقلا وأ «باذعلا قوز ول ايو مهحاورأ ضبقل

 0 .اوكلهأف مهلسر اوبذك ءممألا نم ليل نب 0 ءالؤه

 مهل" :هريدقت ارمضم ربخلا نوكي نأ زوجيو "افولخدي" :هلوق نم ةلمجلا ربخلاو أدتبم "ندع تانج" نوكي نأ زوجيو -
 (لمجلا ةيشاح) .(7 ٠ :لحنلا) ب ةَنَسَح ايدل ٍهِذَه يف اوُمَسْحَأ َنيِذلِلط :هلوق كلذ ىلع لدو "ندع تانج

 وه نوكي نأ :ثلاثلاو «تانح مه يأ فوذحم هربح أدتبم نوكي نأ :يناثلاو ءف وذم ًادتبم ربخ :ندع تانج

 تانج يه رامضإب ةعوفرم "ندع تانج" :جاحجزلا لاق :"ريبكلا" يفو ."دوعسلا يبأ" يف امك «حدملاب صوصخغملا

 ندع تانج :ريدقتلاو هربخ "نيقتملا راد معن" وأ ءهربخ "افولخدي"و ءادتبالاب عوفرم "ندع تانج" وأ ,ندع

 هدنع راتخملا نكل ؛هجوأ ةثالث اضيأ "نيمسلا" نم هلوق دعب "لمحلا" بحاص لقنو (اصخلم) .نيقتملا راد معن

 .هترابع هيلع لدي امك ؛لوألا وه
 ؛ةماركلاو ةنجلاو ناوضرلاب مهحاورأ ضبق دنع ةكئالملا مهرشبت ذئنيحو «"مهافوتت" ريمض نم لاح :نيبيط

 ولف «ةلاحلا هذه ىلع توملا مه بيطيو مهحاورأ ضبق مهيلع لهسيف ؛حرفلاو رورسلا كلذ دنع مهل دوس

 ؛ايندلا ىلإ عجري الو ثوملا راتخال توملا نيبو ءاهيف يهتشي ام عيمج ىطعيو ايندلا ىلإ عوحرلا نيب نموملا رّيع
 ىلع نمؤملا دبعلا فرشأ اذإ درو امل :توملا دنع (يواصلا ةيشاح) .هل ائيهم هآر امل ةبسنلاب ايندلا ةراقح هدوهشل

 (يواصلا ةيشاح) .ةنجلاب كرشبيو مالسلا كيلع ئرقُي هللا !هللا يلو اي ؛كيلع مالسلا :لاقف كلم ءاج توملا

 هللا يلو اي ؛كيلع مالسلا :لاقف توملا كلم هءاج نمؤملا سفن تيعدتسا اذإ :ءكللي يبطرقلا لاق :مكيلع مالس

 زوجيو ؛لوخدلا تقو سيل هنإف :مهل لاقيو (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةنحلاب كرشبيو مالسلا كيلع ئرقي هللا !ىلاعت
 (نيلامكلا ريسفت) .ةنحلا ضاير نم ةضور ربقلا نأ ىلع يفوتلا نيح لوحدلاب رمؤي نأ
 ."هتمحرو هللا لضفب الإ ةنحلا مكدحأ لحدي نل" :ّي هلوق هيفاني الف «ةيببسلل ال ةلباقملل ءابلا :نولمعت متنك ام
 رافكلا رظتني ال :نيعملاو «ةيفانلا ”ام"ب هرسف اذلو «يفنلا نيعم. يراكنإ ماهفتسالا :خإ نورظني له (نيلامكلا ريسفت)
 (يواصلا ةيشاح) .عمجلا زوحت ولخ ةعنام "وأ" و ؛باذعلا لولح وأ ؛مهي توملا لوزن امإ :نيرمأ دحأ الإ



 لحنلا ةروس 1 6و رشع عبارلا ءزجلا

 .رفكلاب 2 تررشنقب عي نأ اوفادقس يلا «بنذ ريغب مهكالهإب هلآ ءعّمَلَظ امَو

 ! تروُءربَتَسَي هب أوثاك ام مهب لزن َقاَحَو اهؤازج يأ ْاوُلِمَع ام. تناَقْيَس َهَباَصَأَ

 نم ءِهِنوُد نِم اَنَدَبَع اَم هلآ َءاَس َوَل ةكم لهأ نم أوكّرشأ تريلا َلاَقَو .باذعلا يأ

 انكارشإف «بئاوسلاو رئاحبلا نم ءَْ نِم -ِهنوُد نم اَنْمَّح اََو اَنْوآَباَء لَو نحن ءْنَ
 اوبذك يأ َرِهِلَبَق نم تريِذّلا َلُعَف َكِلاَذَك : ىلاعت لاق ءهب ضار وهف هتئيشكب انعرحتو

 نّيبلا غالبإلا 2) ُنييْمْلآ غَلَبلا الإ ٍلْسّرلَ َلَع امف َلَهَف .هب اوؤاج اميف مهلسر
 يأ نأ ءالؤه يف كانثعب امك ًةلوُسَوَو أ ٍلُك ىفاَتتعَب قل :ةياذغ مهيلع سلو

 هللا ىَدَه نم مُهنِمَف اهودبعت نأ ناثوألا . تيفطلا اويكو هردحو هللا اوكتعأ كأي

 اهب اوربي .نمؤي ملف هللا ملع ف ُةَرَلُظَلآ هيلع تبحو ثقح .ةرك مهتيو نمآت

 نم مهلسر (2) َيبَدَكُمْلآ ةَّبقنع اك فيك أوُرُظنأَف ضّرألا ىف !ةكم رافك

 ,كلذ ىلع ردقت ال - هللا مهلضأ دقو - َجُهِنَده ْنَإَع دمحم اي ضرحت نإ .كالملا

 ا ا 3م

 ءازج يأ :اهؤازج يأ (نيلامكلا ريسفت) .همساب ءيشلا ءازج ةيمست وأ ,ءفاضملا فذح نا :اهؤازج يأ

 نوركنت ّمِلَف هب ضار وهف ىلاعت هتئكيشم ءايشألا ضعبل :انكارشإف (يواضيبلا) .فاضملا فذح ىلع تائيس
 هب راشأ امك فاضملا فذح ىلع مالكلاف ءاهتدابع اوبتتحا يأ :توغاطلا اوبنتجاو (نيلامكلا ريسفت) .كلذ

 (نيلامكلا ريسفت) .لامتشا لدب توغاطلا نم لدب :اهودبعت نأ (لمجلا ةيشاح) .حراشلا
 .ةبقاعلل نايب ”كالهلا نم" "نيبذكملا"ل لوعفم بصنلاب :مهلسر (نيلامكلا ريسفت) .مهعم مالكلا نأل :ةكم رافك اي

 صرخلا مسالاو ؛دهتجا اذإ - برض باب نم - اصرح هيلع صرح :حابصملا يف :خإ مهاده ىلع (نيلامكلا ريسفت)

 ةيغر بغر اذإ ةغل - بعت باب نم - اصرح صرحو - اضيأ برض باب نم - ايندلا ىلع صرحو ءرسكلاب

 ةغل ةيلاعلا ةغللا يهو - اهحتفب -- صرح عراضم - ءارلا رسكب - صرحت نإ ةماعلا أرق :"نيمسلا" فو .ةمومذم

 (لمجلا ةيشاح) .مهضعبل ةغل يهو -اهرسكب - صرح عراضم -ءارلا حتفب- صرحت نسحلا أرقو ءزاجحلا

 (يواصلا ةيشاح) .باوجلل ليلعت "خلإ هللا نإف" :هلوقو ؛طرشلا باوج وه اذه :خلإ كلذ ىلع ردقت ال



 لحنلا ةروس ١" رشع عبارلا ءرجلا

 نّي مُهَل اَمَو هلالضإ و لعافلاو لوول عاطبلاب ىِدَجي ال هللا ْنِإف

 ا دمت َدِهَج هّللاب م .هللا باذع نم نيعنام | هع َتريرِصنن

 + هيلع ادعو مهنعي لب ىلاعت لاق تومي ند هللا َكَقَتُي 3 اهيف مهداهتجا

 سا كلو اقع .هققدو.كللذ دعو نأ ردقملا امهلعفب قايوصتم نادك م رينج

 ْمُهَل ردقملا 'مهثعبي"ب قلعتم َنيَبُيِل .كلذ 29 َوُمَلَعَي ال ةكم لهأ يأ س
 تريلا َمَلْعَيِلَو نينمؤملا ةباثإو مهبيذعتب نيدلا رمأ نم هيف نينمؤملا م ورا

 اندرأ قأ ةنكذوأ آذإ ٍءنهَشسِل اَنَلْوَ ة اَمْنِإ .ثعبلا راكنإ يف 2: َنيبذدحك اأوُناكَم بما أورفك
 ا

 : هاما ع هاف هاه نوكي وهف يأ 2 20 نوُحكيَف نك هَل لوقن نأ هربخخ أدل أدتبم "انلوق و هداجيإ

 ربخ ةلمجلاو ؛"يدهي ال" هربخ أدتبم "لضي نم" نأ هجولاو «نييفوكلا ادع امل لوعفملل ءانبلاب :يدهي ال هللا نإف
 ءءارفلا نع لقن اذك «يدتهي ال ئيعمب مزال هنأ ىلع نييفوكلل لعافلاو ,يدهي ال هللا هلضي نم نأ :ىعملاو ؛"نإ"

 (نيلامكلا ريسفت) .ىفخي ال امك «غلبأ لوألا ناك ةيدعتلا نم هرهاظ ىلع كرت ولو «نععملا يف ناتءارقلا قفاوتيف
 نيمسقم ثعبلا اوركنأ ديحوتلا اوركنأ امك مهأب اناذيإ ؛"اوكرشأ نيذلا لاقو" ىلع فطع :خلإ هللاب اومسقأو

 (يواضيبلا ريسفت) ."خلإ هيلع ادعو ىلب" :لاقف در غلبأ مهيلع هللا در دقلو ءهداسف ىلع تبلا يف ةدايز هيلع

 (يواصلا ةيشاح) .هللاب اوفلح اميظع رمألا ناك اذإف ءمهتهلآو مهئابآب نوفلحي اوناك مهنأل يأ :مشامبأ دهج

 وهف ؛ةقاطلا - مضلابو - ةقشملا - حتفلاب - دهجلا :مهوقف «ةقاطلا - حتفلاب - دهجلاب دارملاف يأ :مهداهتجا ةياغ

 لإ كلذ دعو يأ :هلوقو «"ىلب" دعب ةردقملا ةلمجلل يأ :نادكؤم ناردصم (يواصلا ةيشاح) .بلاغلا بسحب

 دعو يأ :لوقي نأب امزال هريدقت ىلوألا ناك و ءايدعتم هردقو ءاقح هقحو ادعو كلذ دعو يأ :لوقي نأ هيلع ناك

 (لمدلا ةيشاح) .لوعفملا بصني ال «مزال بجوو تبث ئيع م, "قح" نأل ؛اتوبث تبث يأ ءاقح قحو ادعو كلذ
 ءاماعارمب, ىلاعت هتداع ترج ىلا ةمكحلا بجاوم نم هنأب مهملع مدعل امإ ؛نوثعبي مهنأ يأ :كلذ نوملعي ال

 ماع وهو ءتومي نمل يأ :مهل نيبيل (لمجلا ةيشاح) .ثعبلا عانتما نومهوتيف «فولأملاب مهرظن روصقل امإو
 ىمسي ال مودعملاف الإو «هيلإ لوؤي ام رابتعاب ائيش هتيمست :خلإ ءيشل (نيلامكلا ريسفت) .نيرفاكلاو نينمؤملل

 افطع ؛بصنلاب يئاسكلاو رماع نبال ةءارق يفو «فوذحم أدتبم ربخ هنأ ىلإ ريشي :نوكي وهف (يواصلا ةيشاح) .ائيش
 ردصم نوك رمألا باوج ف مهطرشو «نيردصملا داحتال ؛حصي ال رمألا باوج ىلع ابوصنم هلعجو ؛"لوقن" ىلع
 (نيلامكلا ريسفت) .لمأتف ءامهرياغت يضتقي يناثلل اببس لوألا



 لعتلا ةروبس * رشع عبارلا ءزجلا

 ةييرللاو ..كعبلا ىلع ةردنقلا لرقفأ ف "لوقت ةن" 7 افطع 1 ةءارقا يو
 . تدعو نأ

 ع 5 .

 ةنحلا يأ ةّرجاآلآ ٌرِجْأَلَو ةنيدملا ا اراد ايَنّدلَآ ىف ١ مهلزنن مُهَنْئَوَبنَل هباحصأو

 نيرجاهملل ام ةرجملا نع نوفلختملا وأ رافكلا يأ: َنوُمَلُعَي أوُتاكَوَل مظعأ ْرْبكأ

 نيبللا راهظألا ةةرجفلاو نيك ريشا ىذأ ىلع اوُرَبَص َنيِذَّلأ مه .مهوقفاول ةماركلا نم

 لإ َكِلَبق نم اَلَسْرَأ اَمَو ةريص#إ ال ثيح نم مهقزريف 2 2) َنوُلُكَوَعَي َرِهَّيَر ىَلَعَو

 ل ٌرُثنُك نإ ليجنإلاو ةاروتلاب ءاملعلا ركّذلا لهأ اوُلَعْسَك ةكئالم آل دع عون الاجر

 2111116 3531 مهقيدصت ىلإ متنأو :هنوملعي مهفإف كلذ 5 وماعَت
1 1 

 | [سأ |

 ا

 ةدارإلا قلعت دنع داحجيإلا ةعرس نع ةيانك رمألاو ءتومب نم ثعبي ال هللا نإ :لاق نم ىلع در يهف :خل! ةيالاو

 باطخلا ناك نإ لصاحلا ليصحت وأ ؛همدع لاح مودعملا باطخ امإ مزل الإو ؛نون الو فاك مث سيلو .داجيإلاب

 "اورجاه" :هلوقو ءأدتبم "نيذلاو" :هلوق :اورجاه نيذلاو (يواصلا ةيشاح) .لاحم نيرمألا الكو ءهدوجو دعب هل

 هل راشأ امك نيفاضم فذح ىلع مالكلاو «ليلعتلا مال نيعمب "يف" "هللا يف" :هلوقو «ةنيدملا ىلإ ةكم نم اولقتنا يأ
 (لمجلا ةيشاح) .ربخ "مهنئوبنل" 1685 ؛هنيد راهظإل يأ "ةماقإل" :هلوقو ءحراشلا

 يف اودازل ةدهاشمو نامإ ملع كلذ اوملع ول يأ «نيرحاهملل ريمضلا نوكي نأ لمتحيو :نوفلختملا وأ رافكلا
 ىلإ ريشي :مه .ول باوج :مهوقفاول ."نوملعي" لوعفم :نيرجاهملل امه (نيلامكلا ريسفت) .مهربصو مهداهتجا

 (نيلامكلا ريسفت) .تايلبلا مظعأ نم يه يلا نطولا ةقرافم ىلع يأ :ةرجهلاو .حدملا ىلع عوفرم هنأ

 نأ ىلإ ةراشإ ةيضاملا لاحلا راضحتسال ؛عراضملاب ريبعتلاو .هيلإ مهرومأ نوضوفيو هب نوقثي يأ :نولكوتي
 ءزعلا لدب لذلاب اوضرو ءمحير ةاضرم يف مهسفنأ مهلاومأ نع اوجرخ مهنأ كلذو «لكوت مظعأ ناك مهلكوت
 ةيشاح) .ةرخآلاو ايندلا يف سانلا تاداس اوراصف ءنيغ رقفلاو ازع لذلا لادبإب هللا مهازاجف «ئغلا لدب رقفلابو

 قئاللا لب «لاجرلا نم الوسر لسري نأ هللا ناك ام :اولاق ةكم رافك نأ :اهوزن ببس :لإ انلسرأ امو (يواصلا
 (يواصلا ةيشاح) .اكلم لسري نأ

 ةكم رافك نأل :لإ مهقيدصت ىلإ متنأو (نيلامكلا ةيشاح) ."متنك نإ" :هلوق هيلع لد ردقم طرش باوج وه :اولئسف

 -  «رشبلا نم مالسلا امهيلع ىسيعو ىسوم لثم السر مهيلإ لسرأ دقو ؛ملع لهأ باتكلا لهأ نأ نودقتعي اوناك



 مهانلسرأ يأ ؛(فوذحم. قلعتم ِتَتَيَمْلاِ ص دمحم نينمؤملا قيدصت نم برقأ

 رن ام. سانلل نيبتل نآرقلا رحل َكيَلِإ آَتَلَرْمَأَو بنكلا زلات ةحضاولا ججحلاب

 َنيِذَلا َنِمْأَفَأ .نوربتعيف كلذ يف (2) َروُركَفَتَيمُهَّلَعَلَو مارحلاو لالحلا نم هيفّوِتَل

 امك ؛هجارخإ وأ هلتق وأ هدييقت نم ةودنلا راد يف ْ# يبلاب ِتاَعيسلَآ تاركملا أُرَكَم
 نم تاَذَعْلا مهيب وأ "”نوراق سك - ولا مهب هللا فسخ نأ "لافنألا" يف ركذ

 ...اونوكي ملو ردبب اوكلهأ دقو يفاوب رطل ال ةهس نم نأ
 يف را 2

 3 َنورْعْشي ال ٌُكِرَح

 مهوربخأ اذإف ءارشب اوناك مهيلإ اولسرأ نيذلا لسرلا نأ مهربخي نأ دب الف مهولأس اذإف واط ارقي | وئاك ود

 (بيطخلا ريسفت) .ةهبشلا هذه تلاز اعرف كلذب

 نوك نعو ؛مهبتك يف ررقملا هلاح نع مهولأساف «ةطبار مهنيبو مكنيب ءرفكلا ف مهعم مككارتشال :خلإ برقأ

 (نايبلا حور) .ملعيال اميف ءاملعلا ىلإ ةعحارملا بوجو ىلإ ةراشإ ةيآلا يفو (لمجلا ةيشاح) .ارشب نيقباسلا لسرلا

 يأ فوذحمع. قلعتيف «"الاجر"ل ةفص هنأ ىلع .,فوذحمع قلعتم هنأ :اهدحأ :هجحوأ ةتس هيف :خلإ تانيبلاب

 قلعتي :لاقف «يرشخمزلا أدب هبو "انلسرأ"ب قلعتم هنأ :ىاثلا ءامل نيبحاصم يأ «تانيبلاب نيسبلتم الاحر

 تبرض ام -- ؛تانيبلاب الاجر الإ انلسرأ امو يأ ؛"الاجر" عم ءانثتسالا مكح تحت الحاد ,"انلسرأ"ب

 متدقتلا ةين ىلع هنأ الإ اضيأ "انلسرأ"ب. قلعتي هنأ :ثلاقلا «طوسلاب اذيز :تيرض»:هلصأ نأل ؛طوسلاب اديز الإ

 نيلومعم الإ دعب ام نوكي ال ّىح ءالاجر الإ ربزلاو تانيبلاب كلبق نم انلسرأ امو :هريدقت «ءانثتسالا ةادأ

 «قحب هيلإ ىحوأ :لوقت امك ,"يحون"ب قلعتم هنأ :عبارلا ءالإ لبق امل رصحلا تحت نيلحاد ؛ةبترو اظفل نيرحأتم
 فوذدحمم .قلعتم هنأ :سداسلا .ةءمازلإلاو :تيكبلا يعم يف ظرشلا نأ ىلع «"نوملعت ال"ب.قلعتي نأ :سماخلا

 (اصخلم لمجلا ةيشاح) .ربزلاو تانيبلاب !وليسوأ :ليقف ؟اولسرأ مب :ليق هناك ءردقم لاؤسل اباوح

 (يواصلا ةيشاح) .لفاغلا هبنتيو لقاعلا رك ذتي اني ىلا ظعاوملا ىلع لمتشم هنأل ؛اركذ نآرقلا يمس امعإ :نآرقلا

 راشأ امك «تائيسلا تاركملا يأ ؛ءفوذحم ردصمل تعن هنأ :اهدحأ :هجوأ هيف .تائيسلا 7 تائيسلا اوركف

 اهلا فيس 3" نييحرلا قيد ىلعو.ةاولعقا وا أولم "اوركم" قيمت ىلع «هب لوعفم هنأ ياا «حراشلا هيلإ

 نم لد, "هلا قس نأ" لوقف «تافيسلاتابوقعلا اوقمأ يأ "مآ" توصتخ هنأ ةكلاقلا "مآ" لوعقم

 يو «تاركملا وهو «فوذحم ردصمل تعن تائيسلا نأ ىلإ ةراشإ :تاركملا (اصخلم لمجلا ةيشاح) ."تانيبلا"

 .ركملا نم ةرملا يهو - افوكسب - ةركم عمج - فاكلا حتفب - تاركملا :لمجلا



 ) َنيِرجْعُمي مه امه ةراجتلل يهزاغمأ يق ولعت ف ْمُهَدْحََي وأ .كلذ اورّدقي
 لاح «عيمجلا كلهي يح اهشخ انيق صقنل وَ لع َرْهَدْخأمْوأ :بادعلا نيفاق

 ْرَلَوُأ .ةبوقعلاب مهلحاعي مل ثيح 29 ٌديِحّرٌفوُمَرَل َمُكَبَر َّنِإَف لوعفملا وأ لعافلا نم

 . ٍنيِمَيْلا نع .هللِظ ليع أّيفَتَي لبجو رحشك لظ هل ءْىش نم هللا َقْلَح اَم ىإ أَوَرَي

 لعل 0

 تابثإب "نوردقي" ةيبرعلا سايق نأب اذه ضرتعاو ؛هونظيو هودقتعي يأ «كالهلا يأ ؛ءكلذ - ءايلا مضب - :اوردقي
 مورحملا نم لدبملاو ؛"اونوكي" نم لدب هنأب :بيجأو ؟"اونوكي" وهو ءادحاو العف الإ مزجت ال "هل "و مزاج ال ذإ ؛نونلا

 (لمجلا ةيشاح) .افيفخت ؛نوئلا تطقس :لاقي وأ ءكلذ اوردقي ملو يعمل نأكف ؛حرطلا ةين يف هنم لدبملاو ,موزحب

 وأ ءنوفوختم مهو هب هللا مهيتأيف ءاوفوختيف مهلبق اموق كلهي نأب ةفاخم ىلع يأ :خلإ فوخت ىلع مهذخأي وأ

 لاق هذ رمع نأ يور .هتصقنت اذإ "هتفوخت" نم اوكلهي ئح مهللاومأو مهسفنأ يف ءيش دعب ائيش صقني نأ ىلع
 فرعت له :لاقف «صقنتلا :فوختلا ءانتغل هذه :لاقف ليذه نم خيش ماقف ءاوتكسف ؟اهيف نولوقت ام :ربنملا ىلع

 :هتقان فصي ركب وبأ انرعاش لاق ءمعن :لاقف ؟اهراعشأ يف كلذ برعلا

 ةرفسلا ةعبنلا ذوعافاوخت امك ادرق اكمات اهنم لخرلا فوخت

 اذإ "هتفوخت" نم :رسفملا لاق امك «صقنتلا فوختلاب دارملا وأ .مهفوح لاح يف مهكلهي يأ :خإ مهذخأي وأ

 راجلا يأ :لوعفملا وأ لعافلا نم .هصقنت :ءيشلا فوخت :"سوماقلا" يف لاق :صقنت (يواصلا ةيشاح) .هتصقنت
 (نيلامكلا ريسفت) .امهدحأ نع الاح عقو «رقتسم فرظ رورخملاو

 اوري ملو اورظني ملأ يأ «ماقملا هيضتقي ردقم ىلع فطعلل واولاو ؛خيبوتلل ماهفتسالاو ءمهراصبأب يأ :اوري مل وأ
 ىلع ايرج ؛ءايلاب نوقابلاو ؛"مكبر نإف" :هلوق ىلع ايرج باطخلا ءاتب "اورت" :ناوخخألا أرقو «هللا قلخ ام ىلإ نيهجوتم
 وهو "ام"ل نايب "ءيش نم" :هلوقو ؛مارجأ نع ةرابع "ام" :"خلإ هللا قلعت ام ىلإ" :هلوق «"اوركم نيذلا نمأفأ" :هلوق

 (ارصتخم لمجلا ةيشاح) ."اؤيفتي" يهو هتفص رابتعاب ديفم هنكل «نايبلل حلصي ال مهبملاو ءامهبم ناك نإو
 اهنم دارملا نأل ؛"ىلإ)" ب تلصو رظنلا يعمي تناك امل ةيؤرلا هذهو «لظ هل مئاق مسح نم نيعي :ءيش نم

 ربتعيو .هيف ركفتيو ءهلاوحأ لمأتيل ؛ءيشلا ىلإ رظن اهعم نوكي لا ةيؤرلا سفنب الإ نوكي ال رابتعالاو «رابتعالا
 يهو «كلفلا لئامش يأ ؛"لئامشلاو" :هلوق ءقرشملا ةهج وهو «كلفلا نيب يأ :نيميلا نع (نزاخلا ريسفت) .هب
 اذإ :ءاملعلا لاق :"نزاخلا" يفو ءاهانعم رابتعاب لئامشلا عمجو "ام" ظفل رابتعاب نيميلا دارفإو «برغملا تاهج

 يف توتساو سمشلا تعفترا اذإف «كنيمي نع كلظ ناك ةلبقلا ىلإ هجوتم تنأو قرشملا نم سمشلا تعلط
 (لمجلا ةيشاح) .كراسي نع كلظ ناك بورغلا ىلإ سمشلا تلام اذإف ءكفلح كلظ ناك ءامسلا طسو



 لحنلا ةروس 1 رشع عبارلا ءرجلا

 يأ «لاح هن امل هرخخأ و راهنلا نلفأ امهيبناج نع يأ ار عمج ليآَمْشلَآَو
 رو نينه

 .ءالقعلا ةلزنم اوُلَّرُثو نورغاص ع2 َنوُرِ'َو لالظلا يأَرسَو مهتم داو اهي نيعضاح
 5 اهيف هللا لاعف نيداقنم

 عضخي يأ ءاهيلع بدت ةميسن يأ ِةَبَآَد نم ضّرألا ىف امَو ِتاومَّسلآأ ىف ام ٌدِجَسَيِهَّلَِو

 مهصخ َةَكْبتَلَمْلاَو 0 ؛لقعي ال ام "ام"ب نايتإلا ف بلغو «هنم داري امك. هل

 . ,ةكئالملا يأ َنوُفاَح هدايعيع قوركحيب ه5 َنوُربكَتَسَي ال ْحَهَو اليضفت ركذلاب

 ازاحجم وأ :هلامشو ناسنإلا نيمي نم ةراعتسا ءيشلا يناج "لئامشلاو نيميلا" ب دارملا نأ يعي :خلإ امهيبناج نع

 دلبلا نإ :لاقي دقو «مامإلا هلاق امك «برغملاو قرشملا امه نيذللا «كلفلا يبناج ال «قلطملا ىلع ديقملا قالطإ نم

 صخي هنكلو «هلامش يف ءاتشلا يفو ؛دلبلا نيمي يف لظلا نوكي فيصلا يفف يلكلا ليملا نم لقأ هضرع ناك اذإ

 مالكلا رهاظ نكلو :«يلامشلا لظلا نع كانه لقأ هنأل ؛نيميلا دارفإ هجو رهظ اذهو «ةكمك صوصخم رطقب

 نم يأ :لاح (نيلامكلا ريسفت) .هانعم ىلإ عجري "لئامشلا"و "قلح ام" ظفل ىلإ عجري "نيميلا" :ليقو «مومعلا
 (نيلامكلا ريسفت) .ارارم رم امك هيلإ فاضملا نم لاخلا قأي دقو ؛"هلالظ" ف ريمضلا

 «لظ هل ءيش لك نم هللا قلخ ام وهو «عمجلا نعم يف هنأل ؛"هلالظ" يف ريمضلا نم لاح وه :خلإ نورخاد مهو

 اوري مل وأ نيعملاو ءبلغف لقعي نم كلذ ةلمج ف نأل وأ «ءالقعلا فاصوأ نم روحخدلا نأل ؛نونلاو واولاب عمجو
 «بناج ىلإ بناج نم لالظلا عجري يأ ءاهلئامشو اهنامأ نع ةئيفتم لالظ امل ىلا مارجألا نم هللا قلخ ام ىلإ

 لاعفأل ةداقنم ةرغاص اضيأ ةرخاد اهسفنأ يف مارحألاو ؤيفتلا نم هل رخس اميف هيلع ةعنتمم ريغ :ىلاعت هلل ةداقنم

 ةعاطلاب اهفاصتال كلذو ؛ءالقعلاك نونلاو واولاب مهعمج يف يأ :اولزن (ليزنتلا كرادم) .ةعنتمم ريغ هيف هللا

 (يواصلا ةيشاح) .نونلاو واولاب تعمجف ءالقعلا فصو نم كلذو هلل دايقنالاو

 دوجسو لجو زع هلل ملسم دوجسك «ةدابعو ةعاط دوجس :نيعون ىلع دوجسلا :ءاملعلا لاق :لإ دجسي هللو

 دوحس هلل نيماسلاو ةكئالملا ةوخسف ةنيعونلا لمعي تن سنن :هلوقف «لالظلا دوجسك «عوضحو دايقنا

 ف لقعي نمم رثكأ لقعي ال نم نأل ؛بيلغتلل "ام" ةظفلب ىتأو ؛عوضحخ دوجس مهريغ دوجسو «ةعاطو ةدابع
 «ةصاخ ءالقعلل ةلوانتم تناك لب «بيلغتلا ىلع ةلالد اهيف نكي مل "نم"ب ىتأ ول هنألو ,بلغألل مكحلاو .ددعلا

 ,"ةباد نم ضرألا يف امو «ةكئالملا نم تاوامسلا يف ام دجسي هللو" دارأ :ليقو ؛«لكلا لمتشتل ؛"ام" ةظفلب ىتأف

 لدي تادامجلاو لقعي ال ام دوجس وأ ؛هل تقلح امل اهريخستل مهريغ دوجسو ؛ةعاطلل نيملسملاو ةكئالملا دوجسف

 (اصخلم لمحلا ةيشاح) .ربدتلاو لمأتلا دنع هلل دوجسلا ىلإ نيلفاغلا وعديف «ىلاعتو هناحبس عناصلا ةردق ىلع



 لحدلا ةروس نع رشع عبارلا ءزجلا

 6 رك 1 هع - رع رق 8-0 ريب 5 لات كوري : ال يأ ٠ رق دب

 هنَلِإ وه اَمنإ ديكأت نّيتثا نْيِهلِإ أوَدِخَتَت ال هللا لاقَو .هب (2) © َنورَمْؤَي ام َنوُلَعْفَيَو

 هيفو «يريغ نود نوفاح 20 نوُبَهَرآَف َىَيِإَف ةينادحولاو ةيهلإلا تابثإل هب ىتأ ٌكِحَاَو

 ةعاطلا ُنيدلا ُهَلَو اديبعو اقلحو اكلم ضْرألاَو تاونجسل لآ ىف ام ءُهَلَو .ةبيغلا نع تافتلا
 ءازجلا وأ 2 1

 نادال 2709218 لف فحاغاال# .ةقئاغالع فن الا ةئاهتاو هاد حمس دبا هع هيف لماعلاو لا" نم لاح «امئاد اًيصاَو

 وأ ؛هيلإ فاضملا ماقم فاضملا مايق ةحص هيلإ فاضملا نم لاخلا ءيخب يف ةاحنلا طرتشا مير يف :خلإ مه نم لاح

 ,رومألا كلت نم ءيش انه اه ميقتسي الو «لعفلا لمع لمعي ام نوكي نأ وأ .هئزجك وأ هؤزج فاضملا نوكي

 يهو ؛ةلماع ةفاضإلا ئيعم نأل ؛ءاقبلا بأ بهذم ىلع ئيبم هيلع فاضملا نم الاح هايإ فنصملا لعج نأكو

 نأ روهشملا وه ام رهاظلاو اذه «بارلا هلصأ نأو ؛هلومعم ىلإ فاضم لعاف مسا برلا نأ ىلع وأ ءصاصتخالا

 (نولاهبكلا ريبسفت) .."منهير" نم لاح. رورخفلاو راخب
 نأ لمتحي اذه ىلع "اوذختت ال"و «سانلا رثكأ هيلإو "نيهإ"ل ديكأت هنأ :امهدحأ :نالوق هيف :خلإ نينلا

 امهنم ىناثلاو ءهلصأ ىلع "نينثا"ل ايدعتم نوكي نأو ءاودبعت ال نيعمب نوكيو ءدحاول ايدعتم نوكي

 اوذختت ال :لصألاو رخأ امنإو لوأ لوعغفم نينثا نأ :امهيناثو ءادوبعم نينثا نيهإ اوذحتت ال يأ «فوذحم

 (لمجلا ةيشاح) .دعب هيفو «نيهإ نينثا
 هوجو نم هباوجو ؟نينثا نيهإ :هلوق ف ةدئافلا امف ءنينثا نوكي نأ دبال نيهإلا نإ :لوقي نأ لئاقل :نينثا نيهلإ

 ناك اذإ ءيشلا نأ يدنع برقألا وهو :اهيناثو «نيهإ نينثا اوذختت ال :ريدقتلاو ءريحأتو مدقت هيف :لوألا

 عوقول اببس تارابعلا كلت يلاوت ريصيل ؛ةريثك تارابعب هنع ربع هنع ريفنتلا يف ةغلابملا ذارأ نمف احيقتسم اركدتسم

 ادحأ نإف ئيععملا اذهو ؛لوقعلا يف حبقتسم لوق نيهلإ دوجوب لوقلاف اذه تفرع اذإ ؛حبقلا نم هيف ام ىلع لقعلا

 ديكأت نينثا راركت نم دوصقملاف ءلامكلا تافصو مدقلاو دوجولا يف نييواستم نيشإ دوجوب لقي مل ءالقعلا نم
 (ريبكلا ريسفتلا) .حبقلا نم هيف ام ىلع لقعلا فيقوتو هنع ريفنتلا

 :هلوق نم ةبهرلا يف غلبأ هنآل ؛"يايإف" :هلوق وهو ءروضحلا ىلإ "هللا لاقو" :هلوق يهو :ةبيغلا نع تافتلا هيفو

 تافتلا هيف :خإ تاوامسلا يف ام هلو (لمجلا ةيشاح) .ديزأ هيلإ لقتنملا ملكتلا يف بيهرتلا نإف ؛نوبهراف هايإف

 وأ تاوامسلا ف نوكي نأ امإ ولخي ال هريغ ذإ ؛ةينادحولاو ةيهولألاب درفنملا هنأ ىلع ليلد اذهو «ةبيغلل ملكتلا نم

 (يواصلا ةيشاح) .اههإ هريغ ذاختا قيلي الو حصي الف هلل كولمم اهيف امه لكو ءضرألا



 لحنلا ةروس 0 رشع عبارلا ءرجلا

 راكنإلل ماهفتسالاو ؟هريغ هلإ الو قحلا هلإلا وهو َنوُقَتَت هَلَريَعْفَأ فرظلا ىنعم

 مث ةلوصوم وأ ؛ةيطرش "ام" و هريغ امي أي ال هلا يقوم ب باتو .خينوتلاو

 ةثاغتسالاب مكتاوصأ نوعفرت /2) َنوُرَْجت ِهَِلِإَف ضرملاو رقفلا صل مكباصأ ُمُكَسَم اَذإ
 عيا ن َنوُكِرشُي حبري كدي قيرق اَذِإ مك ٌرضلآَف شك اذإ مَ .هريغ نوعدت الو «ءءاعدلاو

 كارلا ملقا يم اقام ضيصناتلا 1
 ديدت رمأ «مانصألا ةدابع ىلع مكعامتجاب ا ةمعنلا نم دْوَسَبَتاَع امن أورفكَيِل

 رضت ال اهفأ َنوُمَلْعَي ال امِل نوكرشملا يأ َنوُلَعَجَبَو .كلذ ةبقاع م َنوُمَلْعَت َفَوَسَف
 للا اذه" :مهوقب ماعنألاو ثرحلا نم ري اًبيِصَت مانصألا يهو «عفنت الو

 (2) َنوُرَبفَت ْرّينُك مَع ةبيغلا نع تافتلا هيفو «خيبوت لاؤس َنْلئَسْتَل ِهّللاَت "انئاكرشل اذهو

 هللا تانب ةكئالملا :مهلوقب نيتبلا و ةولكو ٠ .كلذب مكرمأ هن هنأ - هللا لا ىلع

 ا ١

 (نيلامكلا ريسفت) .دحاو ىدؤملاو .ءفرظلا يف نكتسملا نم لاح هنأ روهشملاو نا احل نأ :فرظلا ىنعم

 .امئاد هنوك لاح هل تبثو نيدلا رقتسا يأ ؛رورخملاو راجلا يأ «فرظلا نم موهفملا رارقتسالا يأ :فرظلا ىنعم

 طرشلا نعمل ةنمضتم «ةفوصوم وأ ةيطرش امو «هللا نم وهف ةمعن نم مكب لصتا وأ مكب لح ام يأ :مكب امو

 "راؤجلا" نم :نوراجت (نيلامكلا ريسفت) .هللا نم ةمعنلا نوكب ملعلل ببس روكذملا لاصتالا نإف «ملعلا رابتعاب
 (نيلامكلا ريسشت ) .ةياغتسالاو ءاعدلا 2 تووصلا عفر :ازومهم ميلا وسلا

 ؛لوصوملا ىلإ دئاعلا نمضتت فوذحم لوعفملاو ءنيكرشملل "نوملعي ال" يف ريمضلا نأ نعي :خإ رضت ال اهنأ

 مدعل ؛نولعجيو :نيعملاو «ةيردصم "ام" لعجي دقو «ملعلاب ةفوصوم ريغ ءايشألا يأ :ةهلآلل اهيف ريمضلا :ليقو

 (نيلامكلا ريسفت) .مهتهلال قزرلا نم ابيصن مهلهجو مهملع
 :حراشلا لوقو ؛"نولعجي" يف واولا نم لاحلا ىلع بصنلا لحم يف وأ «ةفنأتسم ةلمج هذه :خلإ نوهتشي ام مهو

 لحم يف اهنأ داري نأ الإ ءاط لحم ال ةفنأتسملاو «ةفنأتسم اهنأ هجولا اذهي دارملا نأل ؛لهاست هيف ؛عفر لحم يف ةلمجلاو

 "هل" نأ هب هدارم ؛"نولعجي ب بصن وأ" :هلوقو ؛عفر لحم يف اهيئزح نم الك نأ يأ ءاهيئزج رابتعاب عفر
 «تادرفملا فقطع لييبق نوه مالكلا لب ةلمح لف ناقل" ىلَخ ل "ن وهتشي ام"و "ا لع ف وطعم

 (لمحلا ةيشاح) .همالك يف يناثلا هجولا بساني ؛"خلإ ىععملا' :هلوقو «ءلهاست هجولا اذه ىلع ةلمج اهتيمستف



 ىلا تانبلا هل نولعجي :ئيعملا ."نولعجي'ب بصن وأ عفر لحم يف ةلمجلاو «نونبلا يأ

 نوصتخيف ءافوراتخي نيذلا ءانبألا مهل نولعجيو - دلولا نع هزنم وهو - اهفوهركي
 سلب مهُدَحَأ َرِشُي اَذِإَو «نونبلا -و تانبلا كبرلأ مهتفتساف# : هلوقل ؛ءائبألاب

 فيكف ًاّمغ ئلتمم /2) ٌمِظَك َوُهَو متغم ريغت اريغتم اّدَوَسُم ُهُهَجَو راص َّلَظ هل دلوت
 افوتخ في َرقكاَم وو نم هموق يأرزقلا نم. ىطخم لكروت ؟ىلا# هيلإ :تانبلا بسن
 مَ لذو ناوه .:روه َْع لتق الب هكرتي *. جا هب لعفي اميف اددرتم «رييعتلا نم

 اوبسن ثيح اذه مهمكح < ١ نومكحن ام نسف فام هلا هدئب نأب بارثلآ ىف ىف ُهُِّسدَي

 دأولا نم هنفدي يأ

 ا ا ١-0067 .لحا اذه مهدنع نه ياللا تانبلا مهقلاخل

 لعجلا نأ ىلع «"تاببلا" ىلع فطعلاب بصنلاو ءادتبالاب عفرلا "نوهتشي ام" يف زوجي يأ :عفر لحم يف ةلمجلاو

 .مهوراتخي نيذلا :رهاظلاو («سانلا نيب ةلوادتملا خسنلا ُّق اذكه : 1 اهو راتخي (ي واضيبلا ريسفت) . رايتخالا وعم

 دملاب «عءانسلا نم فرشألاو عفرألا يأ ئسألا مسقلاب يأ ؛ئيسألاب ل وصتخيف :ةحكسن قو :ءانبألاب نوصتخيف

 اهأ نم ءامباب ىلع تسيل "لظ" نأ ىلإ كلذب راشأ :راص .رونلاو ءوضلا وهف رصقلاب امأو ءفرشلاو ةعفرلا وهو

 (يواصلا ةيشاح) .ىرخأل ةلاح نم لاقتنالا اهنم دارملا لب ءاراق تافصلا كلت ىلع ةماقإلا ىلع لدت

 قا «يبرش باب نم ءامظك ظيغلا تمظك :"حابصملا" يف :ميظك وهو .نزحو مغ بحاص ريغت يأ :متغم ريغت

 ؛دحاو ظفلب ناراج انه قلعت ."خلإ موقلا نم" :هلوق ءظيغ وأ حفص ىلع هنم يسفن يف ام ىلع تكسمأ

 (نيمسلا ريسفت) .هب رشب ام ءوس لجأ نم يأ «ةلعلل ةيناثلاو ءادتبالل ىلوألا نإف ءامهانعم فالتخال

 ربخلا نع ةرابع «ةغللا لصأ بسحب هنأ الإ ءرورسلا ديفي يذلا ربخلاب صتخم ةغللا فرع يف ريشبتلا :خلإ ءوس نم

 نأ بج وف ( ةبحج وي نزحلا كلذكف ةريكبلا ريغت بج ويب 3 رورسلا نأ مولعمو عهجج ولا هرشب ريغت 5 رؤي يذلا

 نم مهنمو ((١١:نارمع لآ) #ميلأ ٍباذَعب ْمُهْرَشَبَفظ :هلوقب اذه دكأتيو نيمسقلا يف ةقيقح ريشبتلا ةظفل نوكي

 (ريبكلا ريسفتلا) :قيقحتلا ق لخذأ لوألا لوقلاو رابحالا انهه ريشبتلاب ةارملا :لاق

 ءادعو دعي دع وك ءادأو دش دأو :لاقي عهنفدي يأ :ةدئي نأب (نيلامكلا ريسفت) .هسفن كاوك هاضر عم اكس



 لحنلا ةروس هلق رشع عيارلا هرخا

 ةجيبقلا نمت فاوسلا ةفصلا يآ يقيعنا لقت ررمكلا ين رجلا ول لة
 وهو ءايلعلا ةفصلا لعل ُلَمْلَآ هو حاكنلل نهيلإ مهجايتحا عم تانبلا مهدأو يهو

 م وايام 7

 َساَنلآ ُهَّللا َدِخاَؤُي َوَلَو .هقلخ يف 29 ُميكَحْلا هكلم يف ٌديزَعْلَا َّوهَو وه الإ هلإ ال هنأ

 و اهيلع بدت ةمسن ٍةَبآَد ني ضرألا يأ يلع كَ ام يصاعملاب عمل
 .هيلع (2) َنوُمِدَقَحَسَي لَو عا هنع َروُرِخَعتْسَي ال َرُهْلَجُأ َءاَج اَذِإف : شنت لبن

 ةناهإو :ةبايرلا يف كيرشلاو. كتانيلا نم .ههسفنأل تروعزكي ان هلي ترولعتتو

 يأ هللا دس دقن د هَل نأ وهو ٍتْيَكلا كلذ عم ْدُهتيْلأ لوقت ٌتِصَتَو لسرلا
 َمَرَج ال :ىلاعت لاق «ىنسحلل ُهَدنِع ىِل َنِإ ىَبَر ىلإ ُتْعجُر نِئَلَوط :هلوقل ةنجلا

 يضقنت نأ ىلإ ارامع ريصت ايندلا نأب هللا ةمكح تقبس نكلو يأ :خإ مهرخؤي نكلو (نيلامكلا ريسفت) .ةريغص

 ىلع ةمحرلا ةيلغل ؛مهلاجآو مهقازرأ مهيفوي لب «ةبوقعلاب مهلحاعي الف كلذك ناك اذإف «ىلاعت هللا اهردق ىلا ةدملا

 (يواصلا ةيشاح) يت ا

 نأ ؛طرشلا ىلغ .هبترت نيسحي ال هنإ :تلق ن |! .رضح يذلا نيعملا لحألا ىلع نومدقتي ال يأ :لومدقتسب الو

 الو" :هلوق نأب :بيحأ ؟هتوبث مهوتي ام الإ يفني الو ليحتسم وه ذإ ؛هيلع مدقتلا مهوتي ال ءاج اذإ لحألا

 ئىجي مل اذإو «ةعاس هنع نورحأتسي ال مهلجأ ءاح اذإ :لاق هنأك «هباوجو طرشلا ةلمج ىلع فوطعم "نومدقتسي

 يلا ةيهولألا ق.هلل ءاكرش اه ولعج مانصألا وهو :ةسايرلا يف كيرشلاو (يواصلا ةيشاح) .ةيلع نومدقتسي الل

 مهلسر ةناهإ نوهركي مهو 2 هللا لوسر اوناهأ امك «لس ررلا ةناهإو :هلوقو (ةسايرلا فاص وأ ىلعغأ يه

 ًادتبم ريخ هنأ ىلإ ريشي :ىئسحلا مه نأ وهو (لمجلا ةيشاح) .تانبلا نوهركيو :ةسايرلا ف كيرشلا نوهركيو

 مهراكنإ عم مهنم لوقلا اذه حصي فيك هنأ دري الف ءاذك ناكل اريدقتو اضرف تئعب نئل يأ :ىبر ىلإ تعجر نئل

 ام نأو «تبثو قح ئيعمب 'مرج'و ءاهلبق ام ئعمل ةيفان "ال" نأ مدقت :لإ مرج ال (نيلامكلا ريسفت) .ثعبلا مهيفنو

 ,'اهيف مهكرتو مهل رانلا نوك تبثو قح لب .بذكلا مهوقب ةربع ال" :نعملاو «لعاف عفر لحم يق هيلع تلحدو

 (يواصلا ةيشاح) .اقح قح :هريدقت ءفوذحم لعفل قلطم لوعفم "اقح" :رسفملا لوق نأ مدقتو

 (بيطخلا ريسفت) .اقح نيعمب مرج ال :ليقو ؛ددرت الو نظ ال يأ :مهرج ال



 لحنلا ةروس م رشع عبارلا ءزجلا

 رسكب ةءارق فو ءاهيلإ نومّدقم وأ .اهيف نوكرتم © َنوُطَرْفم هنأ راَلآ ْمُهَل نأ

 ٌنيظيشلا ُمُهَّل نير السر كلب نم مَمَأ لإ آتلَسْرَأ َدََل هلأ .ذحلا نوزواجتم «ءارلا

 ْف يأ َمْوَيَلآ مهرومأ يلوتم 6-5 وهف لسرلا اوبذكف ةنسح اهوأرف ةئيسلا ده

 ىلع ةمايقلا موي "مويلا"ب دارملا :ليقو «ةرخآلا يف ملؤم خ2 يلب اَذَعْمَُكَو ايندلا
 فيكف هسفن رصن نع زجاع وهو «هريغ مهل يلو ال يأ «ةيتآلا لاحلا ةياكح

 ىذا سانلل ٌمُه َنيَبْتِ 3 نآرقلا سَبكْلا !دمحم اي َكيَلَع اًعلَدنَأ آَمَو ؟مهرصني

 ج) َتوُنيْؤُي وَقِل ٌةحَرَو "نيبتل' ىلع فطع ىَدّمَو نيدلا رمأ نم ِهيِفأ لقا
 كلذ ىف نإ اهسم "يوم دب تابنلاب ضرألا بايخ آان.راغقلا قع لَرَفأ 2819 د

 ةيببتلل ءابلاو "ايحأ"ب قلعتم

 2 2 2 .ربدت عاام 2: نو 5 تي مّوقل ثعبلا ىلع ةلاذ يد مط

 "نوطرفم" دهام نع ريرج نبا ىور اذك «هتيسنو هتفلخ اذإ "يفلح انالف تطرفأ" نم رانلا يف يأ :اهيف نوكرتم
 مكطرف انأ" :هنمو «ةداتق نع ريرج نبا هاور ,همدقت اذإ "ءاملا بلط يف هتطرفأ" نم ءاهيلإ نومدقم وأ اهيف نويسنم

 (نيلامكلا ريسفت) ."ضوحلا ىلع
 ذقيحو ("نآلا"ك ملكتلل نراقملا رضاحلا نامزلا يف ةقيقح لمعتسي امنإ "لا"ب فرعملا "مويلا" ظفل :خلإ مويلا

 :لاقي نأب ليوأت ىلإ جاتحيف ةيضاملا ممألل لامعألا ناطيشلا نييزت تقو ىلإ ةراشإ هنأ لمتحي ةيآلا ف - علف
 هنأ لمتحيو «رضاحلا نمزلل عوضوملا "مويلا" ظفلب يضاملا نامزلا نع ربع ثيح ةيضاملا لاحلا ةياكح ىلع هنإ
 مل يذلا نامزلا نع ربع ثيح ةيتآلا لاخلا ةياكح ىلع هنإ :لاقي نأب ليوأت ىلإ جاتحيف ةمايقلا موي ىلإ ةراشإ

 ليوأت ىلإ ةجاح الف ءيه ثيح نم ايندلا ةدم ىلإ هب راشي نأ لمتحيو «نراقملا رضاحلل عوضوم وه ام لصحي
 (ارصتخم لمحللا ةيشاحإ .ةرخآلل ةبسنلاب رضاحلا تقولاك ايندلا ةدم نأل ؛الصأ

 «باتكلا لزنأ يذلا العف امهنأل امل لوعفم اممنأ ىلع ابصتنا امهنأ الإ :"نيبتل" لحم ىلع افوطعم :ةمحرو ىدهو
 ىلع رداقلا نأل :ثعبلا ىلع ةلاد (ليزنتلا كرادم) .لزنملا لعف ال بظاخملا لعف هنأل "نيبتل" ىلع ؛ماللا لحدو

 (يواصلا ةيشاح) .اهمادعناو اهقرفت دعب ماسجألا ةداعإ ىلع رداق اهسبي دعب ءاملاب ضرألا ءايحإ

 :ةيببسلل "يف" لإ ماعنألا يف مكل نإو :هلوقو «ناذآلا عامس ال بولقلا عامس عامسلاب دارملاف يأ :ربدت عام

 (يواصلا ةيشاح) .خلإ ةربعل ماعنألا ببسب مكل نإو :قعملاو



 لحنلا ةروس ظ 0 ظ رشع عبارلا ءزجلا

 ْنِم ماعنألا يأ ِهِنوُطُي ىف امم ةربعلل نايب ركيقتن ارابتعا ٌةَربِعَل مدحتألا ىف دول َّنإَ

 يح هب هنوبشي ال اًصِلاخ نبل مَدَو شركلا لفث ٍثَرف نيب ب مكيقسن'ب ةقلعتم ءادتبالل

 لهس 30 يرسل مَ امهنيب وهو حير وأ نول وأ م نم مدلاو ثرفلا نم

 هنِم َنوُذِخَّكَت رف بتغألاو ٍليِخّكلَأ ٍترَمُث نِمَو .هب ّصعُي ال مهقلح يف رورملا

 ,روبعلا نيعمب ردصم ةربعلا نأ ىلإ ةراشإ اذهو (يواضيبلا ريسفت) .ملعلا ىلإ لهجلا نم امي ربعي ةلالد يأ :ةربعل
 ىلإ لحم نم زواجتلا :روبعلاو ربعلا نعم لصأو «رويعلل اببس هنوك يف ةغلابم ؛ملعلا ىلإ امب ربعي نم ىلع قلطأ
 .ةغللا فرع يف ةقيقح راص هنكل ءركذ امل هب ربتعي ام ىلع ةربعلا قالطإف ءرخآ

 نم وأ هيلع مدق "نبل" نم لاح اهرورجب عم هذه نم "نيب نم" :هلوقو ؛ةيئادتبا ةيضيعبت "نم" :خلإ هنوطب يف ام
 نيعت اضيأ ةيئادتبا تلعج نإف «ةيضيعبت ىلوألا لعج ىلع نكل ءاضيأ ةيئادتبا نوكي نأ حصيو ءاهلبق يلا "ام"
 عنتمم وهو .دحاو لماعب ئععمو اظفل نادحتم نافرح قلعتي الل ؛ىلوألا رورحمب نم لامتشا لدب ةيناثلا رورحب لعح

 ؛ئععملل ةاعارم نونئمؤملا ةروس يف هثنأو «"ماعنألا" ظفلل ةاعارم "هنوطب" يف ريمضلا ريكذتو «لامتشا لدب يف الإ

 .معن عمج :ليقو ؛عمج مسا :"يواضيبلا" فو ءسنج ماعنألا نإف
 ناويحلل شركلا :شركلا (نيلامكلا ريسفت) .ةدعملا شركلاو ءشركلا يف ثدحي يذلا ءاذغلا لفث يأ :شركلا لفث

 .شركلا يف ماضفالا ضعب ةمضهنملا ةلوكأملا ءايشألا :ثرفلاو .هريغو "سوماقلا" يف ؛ناسنإلل ةدعملا ةلزنمب

 ةلاضف :ثرفلا :"نايبلا حور" فو (لمجلا ةيشاح) .اثرف ىمسي ال شركلا نم جرخ اذإو ؛(يواضيبلا ريسفت)
 اًثرف :هلفسأ هللا لغخيف  ؛شركلا ةخخبط فلغلا تلكأ اذإ ةميهبلا نأل كلذو :امهنيب وه .شركلا يف فلعلا

 يرحجتف ؛هيلع دبكلا طسب مث «ىلاعت هللا ةردقب زجاح امهنيبو ءامد هالعأو ءيش هبوشي ال اصلاخ انبل هطسوأو

 (يواصلا ةيشاح) .اثور هحرخم نم لزنيف ءشركلا يف ثرفلا ىقبيو ؛عرضلا يف نبللاو ؛قورعلا يف مدلا
 .قلحلاب ضرتعي ال يأ ء«هب صغي ال :هلوق رمألا ءادتبا فو ,مدلاو ثرفلا نيب نبللا يأ :امهنيب وه

 (نيلامكلا ريسفت) .قلحلاب ذحأي ال يأ ؛ةلمهملا داصلا ديدشتو ةمجعملا نيغلاب :هب صغي ال

 تعن "نوذختت" :هلوقو ؛حراشلا هردق امك فوذحم أدتبملاو «ةيضيعبت "نم"و «مدقم ربخ :خإ ليخنلا تارمث نمو

 هردقف ءفوذحمع قلعتم هنأ :اهدحأ ؛هجوأ ةعبرأ هيف :"تارمث نمو" :هلوق :"نيمسلا" يفو (انخيش) .خلإ فوذحملا أدتبملل
 ءاديكوت فرظلل ريركت "هنم"و "نونختت"ب قلعت هنأ :قاثلا هيلع هلبق "مكيقسن" ةلالدل فّدَحو ؛مكيقسنو :يرشفعزلا
 ىلع دوعت امنأ :يناثلا .ريصعلا وه يذلا فوذحملا فاضملا ىلع دوعت اهنأ :اهدحأ ءهجوأ ةتس اهيف "ءاحلا"ف اذه ىلعو

 ىلع اهنأ :سماخلا .سنجلا ىلع دوعت اهنأ :عبارلا .«ليخنلا ىلع دوعت اهنأ :ثلاثلا .رمثلا نعم. اهنأل ؛تارمثلا يعم

 -  «"ماعنألا يف" :هلوق ىلع فوطعم هنأ :لوألا هجوألا نم ثلاثلا .روكذملا ىلع دوعت اهنأ :سداسلا .ضعبلا



 لحنلا ةروس فض رشع عبارلا ءزجلا

 روبط صب ةنحاقي اهميرحت لبق اذهو ءردضملاب تيفم ركست' ارمخ كس
 بانعألا نم ١ نم

 .لوربدتي 7 2١ َنوُلَقْعَيِمَوَقِل ىلاعت هتردق لع شي روكذملا َكِلاَذ ىف ْنِ را

 د ف ام د ال هس سدو هاش ةيكشلا# اما كا 2 م ماهل يحو لمغلآ لإ كب ارجوا

 نأ :عبارلا «ةربعلل اريسفتو انايب "نوذحتت" :هلوق نوكيو "مكل نإو" :هلوق يف "نإ" مسا نع اربخ ىعملا يف نوكيف -

 (لمجلا ةيشاح) .نيتحتفب ءركسلا هنم نوذختت رمث :يرشخمزلا هردقف ,فوذحم أدتبمل ارب نوكي
 ةلاد ءرمخلا مترحت ىلع ةقباس ةيآلاو ءرمتلا نم ذختي ذيبئو رمخلا -ةكرحم - ركسلا :"سوماقلا" يف لاق :اركس

 مث :"كرادملا" فو (نايبلا حور) .انسح نوكي ال نسحلا لباقمو نسحلا قزرلاب ركسلا لبوق ثيح ءاهتهارك ىلع
 .ةنملاو باتعلا نيب عمجي نأ :امهيناثو «ةخوسنم نوكيف رمخلا مترحت ىلع ةقباس ةيآلا نأ :امهدحأ ؛ناهجو هيف

 ةروس نأل ؛رمخلا ميرحت لبق اذهو ءادشر وأ ادشر وحن اركسو اركس ركس نم ردصملاب تيم :ركست ارمح

 كني ةفينح وبأ جتحاو «ذيبنلا ركسلا :ف5# سابع نبا نع متاح يبأ نبا ىورو «ةنيدملاب تلزن رمخلا ةيآو ةيكم لحنلا
 ."حارص" .بنعلا نم فج ام :بيبزلاو (كلي يولهدلا هللا مالس هاشل «نيلامكلا ةيشاح) .ثلثملا لح ىلع

 فو ؛ءيش لك نم دوسألا :حتفلابو «رمتلا لسع :نيترسكبو رسكلاب سبدلا :'سوماقلا" يف "سبدلاو' :هلوقو
 .بطرلا نم ليسي ام ”سبدلا" :'راتحملا

 ثرف نيب نم نبللا جارحإ نم هتمكح ميظعو هتردق رهاب ىلع لدي ام ىلاعتو هناحبس ركذ امل :2إ كبر ىحوأو

 نم سانلل ءافش هلعج يذلا لسعلا جارخإ ركذ بانعألاو ليخنلا تارمث نم نسحلا قزرلاو ركسلا جارحخإو مدو
 عناصلا ةينادحو ىلع لدي اذه لكو «ةبيرغلا رومألاو ةعيدبلا بئاجعلا نم هيف امل ةفيعض ةباد يهو «لحنلا

 (يواصلا ةيشاح) .هتمظعو هتردقو
 ءاهدشر اهمهشأو هل اهقلخ امل اهرخس يأ :نزاخلا يفو ءاهادهو اهملعو اهدشرأ يأ «ةيادهلا هنم دارملا :! ماهلإ يحو

 سدسم لكش ىلع اتويب ئبت لحنلا نأ كلذو «رشبلا نم ءالقعلا اهنع زجعي يلا ةبيجعلا لامعألا هذه اهسفن يف ردقو

 كلذ ريغ وأ ةعبرم وأ ةثلثم وأ ةرودم تويبلا تناك ولو ءاهعابط درجمب ضعب ىلع اهضعب ديزي ال ةيواستم عالضأ نم
 مهو ؛مهيف مكحل اذفان اريبك اريمأ مهيلع اولعجي نأ اضيأ ىلاعت هللا اهمهأو ؛ةعئاض ةيلاخخ جرف اهيف ناكل لاكشألا نم

 هاكح اذك «مهكلم نيعي لحنلا بوسعي ىمسيو ةقلخ مهمظعأو ةثح ربكأ ريمألا اذه نوكيو ءهرمأ نولثتميو هنوعيطي

 اضيأ اهمهلأو ءاهيلإ لوحدلا نم اهلهأ ريغ نكمب ال اباوب ةيلخ باب لك ىلع اولعج نأ اضيأ ىلاعت هللا اهمهأو ءيرهوجلا
 صاوخلا هذمب فيعضلا ناويحلا اذه زاتما املو ءاهنع لضت الو اقويب ىلإ عجرت مث ىعرتو رودتف اهتويب نم جرخت اهفأ
 (لمجلا ةيشاح) .يهملإلا ماهلإلا ىلع كلذ لد ةنطفلاو ءاك ذلا ديزم ىلع ةلادلا ةبيجعلا



 ف م  #ة سس بييى
 اَميَو اتويبرَجَّتآ َنِمَو اهيلإ يوأت اَنوُيب ٍلاَبلآ َنِم ىِذنَخَأ ةيردصم وأ ةرسفم نأ
 لك ني ىلك مث .اهيلإ وأت مل الإو نكامألا نم كل نونبي سانلا يأ 2 َنوُشرْعَي
 نم لاح ؛"لولذ" عمج ٌدالُذ ىعرملا بلط يف هقرط كبَر ٌلُيُس يلخدا ىلَسَاَفِتَرَمّكل
 اوس اوصل نب يبقا الر هدتلوتاو# اوس ايإل سعال كل ةرخسم يأ ؛"لبسلا'
 ْنِم جرحت كنم داري امل ةداقتم يأ أ "لكلملا يف ريمضلا نم لاح :ليقو «تدعب نإو

 حم عصام هيهع ضشتماو همه هلاعاق هاك 2 .ةئاَولأ فلم لسعلا وهو َتراَرَس اًهنوطُب

 وهو اهطرش دوجوب كلذ هجو ةرسفم اهإ :لاق نمف ,فالخلا نم "نأ" يف عقو ام ىلإ هب راشأ :خإ ةرسفم نأ

 يزارلا هللا دبع وبأ وهو عنم نمو ؛هريغو يرشخمزلا لاق اذهيو ,"ىحوأ" وهو لوقلا نعم هيف لعف دعب اهعوقو
 هيف سيلو اقافتا ماهلإلا وه ءاحيإلا نم دارملا نأب ريسفتلا طرش هيف ىفتنا دقو فيك ؛ةرسفم اهنأ ملسن ال :لاق

 ماهلإلا نأب :"نيغملا" يف هدرو ءاتويب لابحلا ضعب ذاختاب كبر ىحوأ :ليق هنأك ؛ةيردصم يهف ذئنيحو «لوقلا نيعم

 امف «لوقلا ئعم ءاحيإلا يف امل يأ :ةرسفم نأ (لمجلا ةيشاح) .نععملا ىلع ةلالدلا ثيح نم لوقلا نيعم هيف
 يأ «راجلا ريدقت ىلع بصن لحم يف اهدعب امف يأ «ةيردصم وأ :هلوقو «بارعإلا نم هل لحم ال اذه ىلع اهدعب

 عمج رسكلاب ماكإ عمج نيتمضب "مكألا"و ءاهيف لمعتل نكامألا نم :كل نونبي (لمجلا ةيشاح) .يذختا نأب
 (نيلامكلا ريسفت) .ةياهنلا ةيبارلا يه ؛ةمكأ
 ضعب فو (لمجلا ةيشاح) .السع اهيف جمت ملو اهيلإ وأت مل ةثالثلا نكامألا يف تويب ذاختا هللا اهمهلي مل نإ :الإو
 (سوماقلا) .لتلا وه "مكألا"و ءاهيلإ يوأت مكألا"و "اهيلإ وأت مل الإو" عضوم يف ةخسنلا
 يهو اهتقيقح ىلع افوك لمتحي :قرطلاو ؛لخد نعم امزالو لخدأ نعم ايدعتم نوكي :"كلس" :لإ يكلساف

 .فاوحألا يهو ءاذغلا ةلاحإ قرط وأ لسعلا لمع قرط يهو ةيزاحم افوك لمتحيو «باهذلاو ءيجملا قرط

 ةيزاحم قرطلا ذحأو ايدعتم هنوك يضاقلا راتحاو ءاهتقيقح ىلع قرطلا ءاقبل ؛امزال هنوك راتخا فنصملاو

 (نالاملكلا ريسفتو» :اعت هقرداقي لسع بست ىح كاوعبألا يف تلكأ ام ىلتعدا :قيللو
 (سوماقلا) .لهسلا دض :رعولا (لمجلا ةيشاح) .كريغ ىلع تبعص نإ يأ :ترعوت نإو
 لاحلا يف عمجلاو «ظفللا رابتعاب باطخلا يف ثننأتلاو «هنم ةعنتمم ريغ كنم داري امل ةداقنم يلخدا يأ :لإ لاح ليقو

 .لسعلا ناولأ نم كلذ ريغو رمحأو رفصأو ضيبأ نيب ام يأ :هناولأ فلتخم (نيلامكلا ريسفت) .ئيعملا رابتعاب
 ضيبألاف ءلحنلا نس فالتخا ببسب :ليقو «ىعرملا فالتخا ببسب :ليقف «هناولأ فالتخا ببس يف فلتخاو

 .هيلع ليلد ال هنأب اذه درو ءاهنسمل رمحألاو اهلهكل رفصألاو اهريغصل



 لحنلا ةروس م, م رشع عبارلا ءرجلا

 اهلكل وأ «"ءافش" ريكتت هيلغ لو امك اهضعبل :ليق :عاجوألا نم سائل ءافش هيف

 ناخخيشلا هاور «هنطب قلطتسا نم 5 هب رمأ دقو ,هتينب اهودبو :لوقأ «هريغ ىلإ ةميمضي
 يردخلا ديقس يأ نع اوقأ :ةحخسنا

 مث 4 اني اوترككت لو :مَقّلح ُهّللاَو .ىلاعت هعنص يف (© ١ نوُكفتيِوَهمأَل كلَ ىف

 مرفلا نم هنا يأ رمل لوز ل دري نَم مُكيَو مكلاحآ ءاضقنا دنع مكي
 .ةلاحلا هذمب رصي ملا نآرقلا أرق رق نم :ةمركع لاق اكيَط ٍملِع َدحَيَمَلْعي ال كِل فرخلاو

 ءلسعلا هيف ءابطألا ركذي مل نيجاعملا نم نوجعم :ليقو «ةعفانلا ةيودألا ةلمج نم هنأل :خإ سانلل ءافش هيف
 هيف نأل وأ ؛هيف يذلا ءافشلا ميظعتل هريكنتو ءكلذك ءاود لك نأ امك ضيرم لكل ءافش. هنأ ضرغلا سيلو

 ءاحف لسع هقسا :التقع لاقف هيأ نطب قالطتسا لحجر اكشو .صخت تابثإلا يف ةركنلا نأل ؛ءافشلا ضعب
 :.كو دوعسم نبا نعو «ءحصف هاقسف "لسع هقسا «ءكيخأ نطب بذكو هللا قدص" :اهتفع لاقف ءارش هداز :لاقو

 :ضفاورلا عدب نمو .لسعلاو نآرقلا :نيئافشلاب مكيلعف ءرودصلا يف امل ءافش نآرقلاو ءاد لك نم ءافش لسعلا

 مهفوطب نم جرخي مشاه ونب لحنلا امنإ :يدهملا دنع لاق هنأ :مهضعب نعو ؛هموقو هو يلع لحنلاب دارملا نأ

 ءروصنملا هب ثدحو يدهملا كحضف ؛مفوطب نم جرخي امم مكبارشو مكماعط هللا لعج :لجر لاقف «ملعلا
 (ليزنتلا كرادم) .مهكيحاضأ نم ةكوحضأ هوذختاف

 اهعيمج عاجوألا يأ ."اهلكل وأ" :هلوق .ةدرابلا ضارمألا ىقابو ةدوربلاو مغلبلاك ءعاجوألا :اهضعبل ليق

 دحت كلذلو ؛هريغل امومضم اهيف عفني ةرارحلا افأش يلا ضارمألاو .هسفنب اه عنام وه ةدوربلا افأش ىلا ضارمألاف

 (كرادملا ريسفت) .صخت تابثإلا يف ةركنلا نأل :هيلع لد امك (يواصلا ةيشاح) .هنع ولخت ال نيجاعملا بلاغ
 (لمجلا ةيشاح) .كلذب ىلاعت هرابخإل ؛هلامعتسا دنع ءافشلا قلخي ىلاعت هللا نأ ةمزاجلا ءافشلا ةينب :ةينب افودبو

 ىلإ رمعلا لوأ نم وهو ءامنلاو ءوشنلا نس :اهوأ ؛بتارم عبرأ هل ناسنإلا رمع :ءاملعلا ضعب لاق :رمعلا لذرأ
 ثالث نم وهو فوقولا نس :ةيناثلا ةبترملا مث ءدشألا غولبو بابشلا نس ةياغ وهو ةنس نيثالثو ثالث غولب
 ىلإ نيعبرألا نم يهو ةلوهكلا نس :ةثلاثلا ةبترملا مث للثلا لامكو ةوقلا ةياغ وهو ةئس نيعبرأ ىلإ ةنس نيثالثو
 ةخوخيشلا نس :ةعبارلا ةيترملا مث ءايفح نوكي هنأ ريغ صقنلا يف ناسنإلا عرشي ةبترملا هذه يفو ةنس نيتس

 (يواصلا ةيشاح) .مرهلا نوكيو صقنلا نيبتي هيفو رمعلا رخآ ىلإ نيتسلا نم طاطحالاو
 (راتخملا) .ربكلا نم لقعلا داسف وهو نيتحتفب :فرخلاو .(سوماقلا) .ربكلا ىصقأ ةكرحم :مرهملا
 يف اودادزا رمعلا يف اودادزا املك لب «ةلاحلا هذحمب نوريصي ال نولماعلا ءاملعلا كلذكو «هب الماع :نآرقلا أرق نم

 درلا :اولاق لب ,مهرمع رخآ ف مهنم ردص ام نيفراعلا مالك ىلعأ :اولاق اذلو ؛دهاشم وه امك «لقعلاو ةفرعملاو ملعلا
 (يواصلا ةيشاح) .نينمؤملا ماوع نم تاوهشلا يف نيكمهنمللو رافكلل نوكي رمعلا لذرأل



 لحدلا ةروس ,؟ مو ظ رشع عبارلا ءرجلا

 اس ب

 0 ىف ضعب ْىَلَع ضع َلْضَف ُهَّنلآَو .هديري ام ىلع 29 يدق هقلح ريبدتب ٌرميِلَع َهَّللا نإ

 ع

 ممهِقزر ىِداآَرب يلاوملا يأ اوُلِضَف يريذلا اَمَف كولممو كلامو ريقفو ئيغ مكنمف ِقْزَرلأ

 نيبو مهنيب ةكرش اهريغو لاومألا نم مهانقزر ام يلعاحب يأ َرْمْدَمَيُأَتَكَلَم ام ع
 نم. ءاك رنا مد سيلا ةنيعلا هءاكرش 12 يف ىلاوللو :كيلاعملا يأرتقك ميكيلام
 هللا ةَمَعِيِبَقَأ ؟هل ءاكرش هللا كيلامم ضعب نولعجي فيكف مهلاومأ يف مهكيلامت

 للا نع نيب

 اج وزأ :ةسفنأ نِم مكل َلْعَج هلو ؟ءاكرش هل نولعجي ثيح نورفكي م2: تروُدَحَ

 ءاسنلاو لاجرلا فطن نم سانلا رئاسو «مالسلا امهيلع مدآ علض نم ءاوح قلخف
 لل نع | يع

 عاونأ نم ي يطل َنِم مُكَقَرَرَو دالوألا دالوأ َةَدَفَحَو َنييَب مكِحوْزَأ نم مُكَل َلَعَجَو

 29 َنوُرْفكَي ده هللا ِت َمَعِيِبَو َنوُئِمْؤُي منصلا ٍلِطَبلَاَبَقُأ ناويحلاو بوبحلاو رامثلا

 ...... ٍتومَسلآ َنِم اقزر ْمُهَل ُكِلَمَي اَل ام هريغ يأ ِهَّأ نوُد نِم َنوُدبْعَيَو .مهكارشإب

 يطعمب يأ ؛"مهقزر يدارب" :هلوقو «كيلامملا ىلع قزرلا يف اولضف نيذلا يلاوملا سيلف يأ :اولضف نيذلا امف
 ادر مهيلع نودري ال يأ ءدارلا ىلع يواستلا بترت ىلع ةلالد "ءافلا" ف ."ءاوس مهف" :هلوقو «هايإ مهقزر

 (نايبلا حور) .اريسي ائيش هنم مهيلع نودري امنإو «ربدتلا يف كراشتلاو فرصتلا يف يواستلل اعبتتسم
 ؟ءاوس هيف مهف أ :هريدقت ؛ماهفتسالا ةادأ فذح ىلع اههأ :اهدحأ ءهجوأ ةلمجلا هذه يف :لإ ءاوس هيف مهف

 ىلع هتيرجأ يقزر وه امنإ مهكيلاممل هنوسبليو هنومعطي ام نأ يعم. يواستلاب رابخإ اهفأ :يناثلا .يفنلا هانعمو
 هنأ :امهدحأ ؛نيهجو لعفلا كلذ يف زوج مث ءلعف عقوم ةعقاو اه :ءاقبلا وبأ لاق :ثلاثلا .ءاوس هيف مهف «مهيديأ

 هنأ :يناثلاو ءاووتسيف مهفاكإ تكلم ام ىلع مهقزر يدارب اولضف نيذلا امف :هريدقت «يفنلا باوج ف بوصنم

 (لمجلا ةيشاح) .نووتسي امف نودري اولضف نيذلا امف :هريدقت ءاعوفرم نوكيف "يدارب" عضوم ىلع فوطعم
 روهشملا وه ام ىلع رسفملا دازو ضعبلا ريدقتب وأ ميظعتلل عمجللاف روهمجلا كلذ ىلع رصتقا :لإ نم ءاوح قلخف
 ىور اذك :دالوألا دالوأ (نيلامكلا ريسفت) .عمجلا هيجوتل ؛ءاسنلاو لاجرلا فطن نم سانلا رئاسو :هلوق

 :مكاحلا هححصو ريرج نبا هاور امك ء#و دوعسم نبا نعو .حيحص دانسإب ن5 سابع نبا نع ريرج نبا
 (نيلامكلا ريسفت) .كدفح دقف كناعأ نم :هنعو «لحرلا ةأرما ونب :يك سابع نبا نعو «ناتحألا



 لحبلا ةروس 1 رشع عبارلا ءزجلا

 ءيش ىلع نوردقي 2) َنوُعيِطَتَسَي الَو ' 'اقزر" نم لدب ايش تابتلاب ضَرألاَو رطملاب

 هللا نإ هب مفوكر شت اهابشأ هلل اولعجت الف َلاَئَمَأْلآ ِهّنِب أوُبِرَصَت ال .مانصألا وهو

 ةدعن هس .لدبيو لكك هلآ يتم .كلذ مو نوتطت هي زظنأو هل لثع ال نأ ْريَلقَ

 ةركن نَمَو هكلم مدعل ءَىْس ْىَلَع ُرِدَقَي ال هللا دبع هنإف حلا نم ةزيمت ةفص اك وُلَمَم

 هيف فّرصتي يأ ارُهَجَو ار ُهَنِم ُقِنُي َوُهَف اًمَسَْح اَقزر ام ُهَتقْرَر اًرح يأ ةفوصوم
 ديبعلا يأ َتَررْوَعَسَي لَه .ىلاعت هلثم يناثلاو «مانصألا لثَم لوألاو ءءاشي فيك
 21010111111100 ...ءما................. ؟ففرضتملا رحلاو ةزجعلا

 :ياثلاو .كلملا نم ائيش يأ اكلم مهل كلمي ال يأ ءردصملا ىلع بوصنم هنأ :اهدحأ ءهجوأ ةثالث هيف :لإ ائيش

 نأ كلذ ديؤيو ءءايشألا نم ءيش قزرلا نأ مولعملا نم و ديفم ريغ اذهو ءائيش كلمي ال يأ :"اقزر" نم لدب هنأ
 بوصنم هنأ :ثلاثلا .ديكأت الو معأ هنأل ؛نايب هيف سيل اذهو ءديكأتلا وأ نايبلا :نيينعملا دحأل ىأي لدبلا

 (لمجلا ةيشاح) .كلذ ف فالخ ىلع ردصملا لمع لمعي ردصملا مساو ردصم مسا هنآ يلع "اقرران

 :هريغب هللا هيبشت ديفت يلا لاثمألا هنع يهنملا نأل ؛"لاثمألا هلل اوبرضت الف" :هلوق ىلع بترم اذه :الثم هللا برض
 ءلاؤس باوج هللا دبع هنإف :ل هزيهت ةفص (يواصلا ةيشاح) .الثم هللا هبرض دقف ديحوتلا ديفي يذلا لثملا امأو

 هنأ كلذ حاضيإو ؟فرصتلا ىلع رداق ريغو كولمم وهف دبع لكو 'ءيش ىلع ردقي ال اكولمم ادبع' :لاق مل :هريدقت
 ؛"ءيش ىلع ردقي ال" :هلوق امأو هللا دبع هنإ :لاقي دق رحلا نأل ؛رحلا نيبو هنيب زايتمالا لصحيل ؛كولمملا ركذ

 (لمجلا ةيشاح) .الالقتسا فرصتلا ىلع ناردقي امهنأل ؛هل نوذأملا دبعلاو بتاكملا نيبو هنيب زيمتللف

 ارحو :ليق هنأك «يرشخمزلا هراتخاو ةفوصوم نوكت نأو ةلوصوم نوكت نأ هذه "نم" يف زوجي :خلإ هانقزر نمو

 ."ادبع" قباطيل كلملا قيرطب :ارح (لمجلا ةيشاح) ."ادبع" ىلع افطع بصنلا اهلحمو ؛"ادبع" قباطيل ؛هانقزر

 رس قافنإ يأ ؛ردصملا ىلع ابوصنم نوكي نأ زوجي "ارهجو ارس" :هلوقو ءالالح يأ :انسح (نايبلا حور)

 كولمم دبع نيب ىوس نم لثم هللاب مككارشإ يف مكلثم :نعملاو :مانصألا لثم لوألاو (لمجلا ةيشاح) .رهجو

 (نيلامكلا ريسفت) .ءاشي فيك هنم قفني وهف الام هللا هقزر دق كلام رح نيبو زجاع

 رحلا رسفملا عمجي مل امنإو ,مسق لك دارفأ دادعت ىلإ ارظن ؛نايوتسي :لقي ملو ؛ميظعتلاو لالجإلا يف :نووتسي له
 (يواصلا ةيشاح) :ابدأت هدرفأف دحاو ىلاعت هللاو مّنلا ديح وت ىلإ هب لصوتم لثم هنأ ىلإ ةراشإ ؛ديبعلا عمج امك



 لحنلا ةروس ١ - رشع عبارلا ءرجلا

 نم هيلإ نوريصي ام : نوتلعَي ال ةكم لهأ يأ ةهراكأ لي هدحو كيل دما ال
 يراكنإ ماهفتسالا

 سرخأ دلو هنأ آّمهُّدَحَأ نيَلُجَر هنم لدم د 55 .نوك رشيف باذعلا

 هرمأ يلو ُددَلْوَم ْنَع ليقث لك َرَهَو مهفي الو مهفي ال هنأل حت َىلَع ُرِدَقَي ال

 وه ىوَعَسَي لَه رفاكلا لثم اذهو ,حجنب 7 هنم ِتْأَي ال هفرصي ُههْخَوُي امي

 هب رمأي ثيح «سانلل عفان قطان وه نمو ي هنأ قلابة روكذملا مكبألا

 221102 .. ال ؟نمؤملا يناثلا وهو ي) ميِقَتَسُم قيرط ٍطررِص ىَلَع َوهَو هيلع ثحيو

 ؟قلطملا رداقلل اكيرش قولخملا زجعأ ىلا مانصألا نوكت فيكف «نووتسي ال يأ ءال :لاقي نأ الإ باوج ال يأ :ال

 لضفنتملا معنملا دماحم عيمجل قحتسملا وه يأ ؛نيكرشملا ىلع درلا ماقم يف هسفنل هللا نم دمح اذه :هلل دمحلا

 (يواصلا ةيشاح) .رضت الو عفنت ال ةزجاع تادامج اهنأل ؛كلذ قحتست الف مانصألا هذه امأو ؛قزارلا قلاخلا

 (يواضيبلا ريسفت) .اهلك معنلا ىلوم هنأل ؛ةدابعلا نع الضف هريغ هقحتسي ال هلل دمحلا لك يأ ضارتعا :هدحو

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .اهلجأل اهفودبعيو هريغ ىلع ىلاعت همعن نوضيفيف :نوملعي ال
 نمو" :هلوق ةلالدل ؛لباقملا اذه فذح دقو «ريخب تأي ههجو امنيأ هالوم ىلع فيفخ رداق قطان رخآلاو :امهدحأ

 ؛عبرألا تافصلاب فصتملا لباقملا رخآلا اذه فذحف :"لمجلا" يف :لاقو (يواصلا ةيشاح) .هيلع "خلإ لدعلاب رمأي

 وه نمو يأ حراشلا لاق كلذلو ؛لوألا ثالثلا تافصلا مزلتسي لدعلاب رمألاف "خلإ رمأي نمو" :هلوقب هيلع ةلالدلل

 ؛هالوم ىلع افيفح نوكي نأ مزلتسيو «"ءيش ىلع ردقي ال" لباقم اذه «عفان :هلوقو ,"مكبألا" لباقم اذه «قطان

 (لمجلا ةيشاح) .ريخلاب تأي ههجوي امنيأ هنأ وهو «عبارلا فصولا مزلتسم 'ميقتسم طارص ىلع وهو" :هلوقو
 .هسرخ أرط نميف مكبألا نع درفني ذإ ؛سرخألا قلطم نم صحأ وهف ؛مكبألا ةقيقح وه اذه :سرخأ دلو

 اذه نكل «مالكلاب هريغ مهفي ال يأ "مهفي الو" :هلوق «هيلإ ىقلي يذلا مالكلا :مهفي ال هنأل (لمحلا ةيشاح)

 امن هريسفت ىلوألاف «ةراشإلاب مهفيو ةراشإلابو عامسلاب مهفي سرخألا نأل ؛سرخألاب مكبألا ريسفت بساني ال

 (لمجلا ةيشاح) .رصيي الو عمسي ال يذلا مكبألا :يبارعألا نبا نع بلعت ىورو :هصنو "بيطخلا" يف
 زرابلا ريمضلاو «ىلوملا ىلإ دوعي «هيف رتتسم هلعافو ءطرشلا لعف "هجوي"و مزاج طرش مسا "امنيأ" :ههجوي امنيأ

 همزج ةمالعو «"امنيأ'ب موزحم طرشلا باوج "تأي"و ةيفان "ال" "تأي ال" :هلوقو ؛مكبألا ىلع دوعي لوعفم
 وه «نونلا مضب :حجنب (لمجلا ةيشاح) .ناكم نع ةرابع هنأل ؛"امنيأ" ىلع دئاع "هنم" :هلوقو ءءايلا فذح

 .ءيشلاب رفظلا :حاجنلا :سوماقلا يفو ؛ةجاح ءاضقو بولطمع :حجنب .دوصقملاب رفظلا



 لحنلا ةروس ١" رشع عبارلا ءزجلا

 هَّلِبَو .نمؤملاو رفاكلا لثم هلبق يذلاو ,مانصألل "مكبألا"و (ىلاعت هلل لثم اذه :ليقو

 ْوَأرَصَبْلا حملك الإ ٍةَعاَسلآٌر مأ آَمَو امهيف باغ ام ملع يأ ضّرألاَ ٍتناَونَمَصْلا ثريغ

 او يديد نم لك لع هللا نإ "توكيف نك“ ظقلب هنأل هدنم "تروم
 ىعم ٌعُمّسلآ ْمُكَل لَعَجَو لاح ةلمجلا اًعيَش َتوُمَلعَت ل ْمكَحَهمَأ نوب نم مكَجرْخأ

 .نونمؤتف كلذ ىلع 2: و كلع نيساولتقلا' ةذيئألاوٌرصَبألآَو عامسألا

 (لمجلا ةيشاح) .خلإ هانقزر نمو اكولمم ادبع :هلوق وهو 'هلبق يذلاو" :هلوقو «لدعلاب رمأي يأ :اذه ليقو

 .هريغو ةنسلا يحم مامإلا ركذي ملو ءريرج نبا هراتخاو امك سابع نبا نع يور اذك :خلإ مانصألل مكبألاو
 وه ءيش ىلع ردقي ال يذلا كولمملا دبعلاب دارملاف ,"هانقزر نمو اكولمم ادبع" يأ :هلبق يذلاو (نيلامكلا ريسفت)

 ءءيش ىلع ردقي ال يذلا زحاعلا ريقفلا ليلذلا دبعلاك راص هتعاطو هللا ةدابع نم امورحم ناك امل هنأل ؛رفاكلا

 ارهجو ارس قفني يذلا كلاملا رح اك راص ربلا هوجو يف قافنإلاو هتيدوبعو ىلاعت هللا ةعاطب لغتشا امل نمؤملا نألو

 .هتاضرم ءاغتباو هللا ةعاط يف

 ليقثلاو مكبألا وه :رفاكلاو ؛ميقتسم طارص ىلع وهو لدعلاب رمأي يذلا وه نمؤملاف «رفاكلاو نمؤملل نيلثملا لك :ليقو

 305 هللا لوسر :لدعلاب رمأي يذلاو «صوصخملا ىلع يه :ليقو ءرفاكو نمؤم لك يف ةيآلا اذه ىلعف «ريخب تأي ال
 هل ناك هذ نافع نب نامثع :لدعلاب رمأي يذلا :ليقو ءلهج وبأ وه :مكبأ وه يذلاو .ميقتسم طارص ىلع وهو

 دارملا :ليقو .ريخب تأي ال يذلا وهف ءهللا ليبس يف قافنإلا نع كاسمإلاب نامثع رمأي ىلوملا كلذو مالسإلاب هرمأي ىلوم

 (لمجلا ةيشاح) .ا5# نوعظم نب نامثعو ةزمح لدعلاب رمأي يذلابو فلح نب بأ ريخب تأي ال يذلا مكبألاب
 (نيلامكلا ريسفت) .هملع مهيلع يفحو دابعلا نع امهيف باغ ام ملع هلل يأ :تاوامسلا بيغ هلاو

 لقنو ءاهلفسأ ىلإ ةقدحلا ىلعأ نم فرطلا عجرك الإ هتعرس يف ةمايقلا مايق نأش امو يأ :ةعاسلا رمأ امو

 نع لاح :ةلمجلا .نيعلا فرط :نفحلاو ءهحتفو نيعلا نفح قابطنا :رصبلا حمل :نوفاخلا نع ناميلس خيشلا

 قايس ف عقاولا "ائيش" مومع هيلع لد ام ىلع ءايشألا نم ائيش نيملاع ريغ يأ .'مكجرحخأ" يف بطاحملا ريمض
 الف ابيترت يضتقي ال واولاو ءاهلبق ام ىلع ةفوطعم وأ «ةيئادتبا ةلمحلا :خلإ مكل لعجو (نيلامكلا ريسفت) .يفنلا

 اذإ هب دتعي امنإ كاردإلا تالآ نم هوحنو عمسلا نأ هريحأت ةتكنو «نوطبلا نم جارخالا لبق لعجلا اذه نأ يفاني

 (لمجلا ةيشاح) .جارخإلا دعب كلذو «كردأو سحأ

 .هريغو "حورلا" نم رصبلا كاردإ نم مدقأ هكاردإ نأل وأ ءيحولا يقلت قيرط هنأل ؛رصبلا ىلع عمسلا مدقو :عمسلا

 (نيلامكلا ريسفت) .هل انايب "نوركشت" ىلع فطع :نونمؤتف

5-2 

 خم



 لجتلا ةروس م6 رشع عبارلا ءرجلا

 ءامسلا نيب ءاوهلا يأ ٍءآَمَسلَآ َوَج ف ناريطلل تاللذم ٍترَخَسُم ريطلآ ىلإ اَوَريَمَلَ

 ىف َّنِإ هتردقب ُهَّلآ اَّلِإ نعقي نأ اهطسب وأ نهتحنجأ ضبق دنع َنْيْكِسْمُي ام و ضرألاو

 ثيحب ٌّوجلا قلحو ناريطلا اهنكمي ثيحب اهقلخ يه /2) َروُئِيْؤَي ِمْوَقِل تيل َكِلذ

 هيف نونكست اعضوم اكس عُكحِتوُي ب ْنِم ركل َلَعَج ُهَّللاَو .اهكاسمإو هيف ناريطلا نكمب

 مُكيْعَط ّمْوَي لمحلل اهَتوفِخَتَسَم بابقلاو مايخاك اكوُهب تأ دوُلُج نم ركل َلَعَجَو
 زعملا يأ راع لبإلا يأ َقِراَبوأَ :مفعلا يأ اًهِفاَوَصْأ َنِمَو نكيٌماقإ مَوَيَو مك رفس

 .هيف يلبت | /2) ٍنيِح إ هب نوعتمتت اًمدَعَمَو ةيسكأو طسبك مكتويبل اعاتم اكن
30 

 ثاثألا كلذ ئفت 0مم

 ءاضفلا :ّوجلا :ءامسلا وج يف (نيلامكلا ريسفت) .هل ةقفاوملا بابسألاو ةحنجألا نم امل قلخ ام :ثاريطلل تاللذم

 الو اليم رشع ثا ةفاسم وحلا يف عفتري ريطلا نإ :رابحألا بعك لاق «ءاوحلا وهو «ضرألاو ءامسلا نيب عساولا

 هنأ عم اهتحنجأ ضبقت ناريطلا لاح يف اهنأ ديفي اذه :نهتحتجأ ضبق دنع (لمجلا ةيشاح) .كلذ قوف عفتري

 اهطوقس يضتقي اهداسحأ لقث نإف ؛هللا الإ نناريط لاح يف نهكسمي ام :لوقي نأ بسانملاف ؛دهاشملا فالح

 (يواصلا ةيشاح) .اهكسمي اهتحت ءيش الو اهقوف ةقالع الو
 نوكي نأ زوجيو «هلبق نيراحلا دحأ ىاثلا لوعفملاو رييصتلا نعم لعجلا نأ ىلع الوأ الوعفم نوكي نأ زوجي :انكس

 ءردصم لصألا يف هنإ :لاقي دقو ءهيف نونكسي ام نعم هنأل ؛نكسلا دحو امنإو ءدحاول ىدعتيف قلخلا نيعم. لعجلا

 ىلع دمتعا هنأكو «عنملا هجو ركذي لو ءاردصم هنوك عنم خيشلا نأ الإ ءحضاو هديحوتف «ةيطع نبا بهذ هيلإو
 (نيمسلا ريسفت) .ضوقنملاو ضوبقملا عم, ضقنلاو ضبقلاك لوعفم ئيعم. لعف نكسلا نأ ةغللا لهأ لوق

 يف كلذو يأ :اتويب ماعنألا دولج نم (نيلامكلا ريسفت) .لوعفم يعم لعف وه ةماقإلا دنع هيف نونكست :اعضوم
 (يواصلا ةيشاح) .دولحلا نم مهمايخ نوذختي مهإف ؛نادوسلاك سانلا ضعب

 (لمجلا ةيشاح) .ةميخلا نود يهو ةبق عمج "بابقلا" :هلوقو «ةميخ عمج وهو سلف نزوب ميح عمج :مايخلاك
 :تلق ؟ةرياغملا بجوي فطعلاو فطعلا واوب هركذ يح «عاتملاو ثاثألا نيب قرف يأ :تلق نإ :اعاتمو اثاثأ

 يف هب عفتني ام :عاتملاو .لاملا فانصأ عيمج هيف لخديف «كلذ ريغو هجئاوحو تيبلا تالآ نم رثك ام ثاثألا

 رسكب يلبلا نم ماللا رسكو ةيقوفلا حتفب :يلبت (لمجلا ةيشاح) .نيظفللا نيب قرفلا رهظف ءةصاخ تبيبلا
 (نيلامكلا ريسفت) .بايثلاو شرفلا هيف نيفتو قلخت يأ ةدحوملا



 لحنلا ةروس 54 رشع عبارلا ءزجلا

 رح مكيقت "لظ" عمج ٌداَلِظ مامغلاو رحشلاو تويبلا نم َتَلَخ امي ركل َلَعَج هَل
 راغلاك هيف نكّتسي ام وهو "نك" عمج اًندكأ ِلاّبجلا َنِّم ركل َلَعَجَو سمشلا | . ذه 95-00 انعات 4*4 ين كش نع قوص ةوو ١

 و ْمَكَسأَب مكيقت َليِيَرَسَو دربلاو يأ ّرَحْلا مكيقت اصمق َليِبْرَس ْمكَل َلَعَجَو بادرسلاو 5 تا < د ن2 : يا تح يف را ما 0 ا
 برسلاو :ةخسن فو

 ءايشألا هذه قلخ امك َكِلاَدَك نشاوجلاو عوردلاك اهيف برضلاو نعطلا يأ ؛مكبرح

 < 29 َتروُمِلَسُت ةكم لهأ اي َمُكلَعَل هيلإ نوجاتحت ام قلخب ْمَكِيَلَع ايندلا يف مُهَتَمْعن مت
 (2) ُنييَمْلا غلبلا !دمحم اي َكَيَلَع اًمنإف مالسإلا نع اوضرعأ ْاَولَوَن نإف .هنودحوت ا ا ١ ديت : نمل وفا نو ا

 ّمُث هدنع نم اهنأب نوري يأ هلأ َتَمَعِن َنوُفِرْعَي .لاتقلاب رمألا لبق اذهو نّبلا غالبإلا
 * 2 ىلا نشا ل هيع هوس نسبا د يوب تح ف و الو رجا دي قيم عع

 اديهش ٍةمأ لك نِم ثعَبَن ْمْوَي رك ذا َو جز تورفكلا مهرثكأو مهكارشإب ابوركدي

 .... راذتعالا يف أوُرفَك َنيِذاِل ُرْذَؤُي الَّمَث ةمايقلا موي وهو اهيلعو اهل دهشي اهيبن وه

 (نيلامكلا ريسفت) .ءافحختسالا نيعمب نانكتسالا نم - نونلا دشب - نكتسي ام وهو «نونلا دشو فاكلا رسكب :نك عج

 لهأ ىلع رجلا نأل ؛مهدنع مهألا يه هتياقو نأل وأ .هضيقن هنأل ؛هيلع هتلالدل دربلا ركذي لو :رحلا مكيقت

 ىلع هفطعف ؛عردلا نشوجلا :"سوماقلا" يف لاق ءنشوجلا عمج :نشاوجلاو (نايبلا حور) .دربلا نم دشأ زاجحلا
 .يريسفت فطع ع وردلا

 ىلإ ةراشإ ؛اوضرعأ :هلوقو دي هل ةيلست اذهو ؛كيلع مول الف يأ ءفوذحم طرشلا باوجو «تافتلا هيف :اولوت نإف

 رهظي ال هنإ :هيلع ليق هنأ الإ ءرهاظلا ىلع وهف "اولوتت" هلصأو ءاعراضم نوكي نأ حصيو ءضام لعف "اولوت" نأ
 ةراشإ "مث"ب ىتأ :افوركني مث (لمجلا ةيشاح) .فنصملا هيلإ تفتلي مل اذلو ؛فلكتب الإ طرشلاب ءازجلا طابترا ذئنيح

 (يواصلا ةيشاح) .كلذ دعب اهركني ال نأ هقحف ةمعنلا فرع نم نأل ؛ةفرعملا دعب دعبتسم مهراكنإ نأ ىلإ

 ىهنم لقألاو ءارفاك تام مهديدانص رثكأ نإف «مالسإلل يدتهي مهلقأو ارافك نوتومب يأ :نورفاكلا مهرثكأو

 نذؤي ال :اهدحأ :هوحجو هيف :دذؤي ال 5 .رفكلاب يأ اهيلعو .ناميإلاب يأ :اهل دهشي (يواصلا ةيشاح) .ملسأ

 :مالكلا ةرثك يف مه نذؤي ال :اهيناث « (75:تالسرملا) ؟َنوُرِذَتْعَيف ْمُهَل ْنَذُْي الَوَظ :ىلاعت هلوقك راذتعالا ف مه
 لهأ تكسي لب ؛دوهشلا ةداهش ةلاح يف مهل نذؤي ال :اهعبار ءايندلا راد ىلإ عوجرلا يف مهل نذؤي ال :اهثلاث

 (لمجلا ةيشاح) .دوهشلا دهشيل ؛اهلك عمجلا



 لحنلا ةروس 4١ رشع عبارلا ءزجلا

 اَءَر اذِإَو .هّللا يضري ام ىلإ عوحرلا يأ لا ندب بلقف 12 20 َنوُبَعَعَتَسُي مه الو

 نولهمي 29 َتروُرَظُي ره اَلَو باذعلا َمِبَبَع ٌفَحُن اَلَق رانلا َباَذَعَلَأ اورفك ْأوُمَلَظ َنيِذَّل
 اَنََر أولاَق اهريغو نيطايشلا نم نم ره كرش اركركا توذلا امد اَذِإَو .هوأر اذإ هنع

 اولاق يأ َلَوَقْلا ٌمهيلإ | وقل انوا مهدبعن ًأوُعْدَت انك نيِذلا اًنْواَكَرْس ءاَلْؤنَه

 ًاوناك اَمإف ىرخأ ةيآ يف امك انومتدبغ مكنإ مكلوق يف عج َتروُبْدَكَل ٌوُكْنِإ :مهل

 اوملستسا يأ لَك ٍذَِمْوَي ِهَّللا ىلإ اَوَقْلَاَو ؟مهتدابعب نورفكَيَسإ» 4 ن ودُبعي عي اَناَي

 أوُرْقك يريذأا .مهل عفشت مهتلآ نأ نم 2) َنوُرئفَي أوُناك ام مُهْنَع باغ َّلَضَو همكحل
 .مهرفكب هوقحتسا يذلا باَذَعْلا َقّوف اًباَذَع ْجُهَسْدز هنيد هللا ليبَس نع سانلا أود

 قل

 نودع

 «ىللاعت هللا يضري ام ىلإ عوحرلا ؛نيعلا مضب :ىبتعلا مهنم بلطت ال .نوضرتسي مه الو هانعم :خ! كوبتعتسي مه الو

 يأ ءنوضرتسي الو نيعملا :يرشخمزلا لاقو فيلكتلا رادب تسيل ةرحآلا نأل ؛مهير اوضري نأ نوفلكي ال :يوغبلا لاق
 «باتعإلا بلط وه يذلا باتعتسالا نم قتشم وه :ينامركلا لاقو.ءاضرلا يهو ىبتعلا نم ؛مكبر اوضرأ :محل لاقي ال
 (نيلامكلا ريسفت) .ديزملا نم ال يثالثلا نم ىنبي امنإ لاعفتسا ذإ ؛سايقلا ريغ ىلع وهو باتعلا ةلازإ نوبلطي ال يأ

 ةرشابمل حاصلا عراضملا لعفلا نأل ؛ءافلا لوحد ةحصل أدتبملا ريدقتل جيتحا امنإو ؛مهنع ففخي ال مهف يأ :ففخي الف

 ىلا ناثوألا نم :اهريغو نيطايشلا نم (يواصلا ةيشاح) .ءافلا دوجول ةيمسا ةلمج اهلعحل جيتحاف ءافلاب نرقي ال ةادألا

 (نيلامكلا ريسفت) .بيذكتلاب مهوباحأو ءاهريغو ناثوألل يأ مهل اولاق يأ «ىلاعت هلل ءاكرش اهولعج
 باذعلا فصن لعجي نأب| مهياذع رطشي نأب سامتلا وأ ءكلذ يف نيثطخم اوناك مهنأب فارتعا وهو :خلإ انبر اولاق

 ,"نودبعي انايإ اوناك ام" :مهلوقب ةرحآلا ف نوفنيس :مقدابعب نورفكيس (يواضيبلا ريسفت) .[ءاكرشلا ىلع

 ىلاعت همكحل اوداقنا :همكحل اوملستسا (لمجلا ةيشاح) .ميرم ةروس يف ٍتأيس امك يلحما حراشلل ريسفتلا اذهو
 (ليزنتلا كرادم) .ايندلا يف رابكتسالاو ءابإلا دعب

 "اورفك نيذلا" نوكي نأ ةيطع نبا زوجو ء.حضاو وهو :"مهاندز" ربخلاو أدتبم نوكي نأ زوجي :اورفك نيذلا
 اعفر وأ مذلا ىلع ابصن "اورفك نيذلا" نوكي نأ زوجيو ءافنأتسم "مهاندز" نوكيو "نورتفي" لعاف نم الدب
 مالسإلا نع سانلا مهدصب :مهرفكب هوقحتسا يذلا (لمجلا ةيشاح) .ابوجو أدتبمللا وأ بصانلا رمضيف «هيلع

 (نيلامكلا ريسفت) .يصاعملا نم اهريغو



 لحنلا ةروس ظ ؟ ش رشع عبارلا ءرجلا

 : تروُدِيَفُي اونا مب «لاوطلا لخنلاك اهباينأ براقع :ه4ذ دوعسم نبا لاق

 مييفنأ نم مهل اًديِهَش مَآ لك ىف ُتَعِب َءَوَي ركذا َو .ناميإلا نع سانلا مهدصب م 22 د ' م 5 9-0 9 :

 َبَتكْلاأ كليم اَنلَّرَتَو كموق يأ ٍءآَلْوَُه لع اًديِبَط !دمحم اي كلب اكو مهّيبن وه
 ةلالضلا قم لعله ةعيرشلا رمأ نم سانلا هيلإ جاتحم ءّىش لكل انايب اًمَيِّبِت نارَقلا

 اا مس معمم معمم « .نيفلحوملا 89 نييلشُملل ةنللاب نَرشُمَو ةَمَحََو

 و 3

 أ
 ااا

 كد بزاع نب ءاربلا نع هيودرم نبا ىورو ؛لاوطلا لخنلاك اهباينأ براقع :مكاحلا هاور امك :دوعسم نبا لاق
 (نيلامكلا ريسفت) ."منهج يف مهشهنت «لاوطلا لخنلا لاثمأ براقع" :لاق "اباذع مهاندزو" :هلوق نع لئس ص هنأ

 :سابع نبا لوق ةدايزلا كلت ليصفت يف نيرسفملا نم اضيأو «ةدايزلا كلت ريسفت يف يأ :خلإ هدد دوعسم نبا لاق

 ةثالث امي نوبذعي [رانلاك باذم رفص نم ةياور ٍقو] شرعلا تحت نم ليست ران نم راهفأ ةسمخ ةدايزلا كلتب دارملا
 .راهنلاب نانثاو ليللاب

 حور) .ةيفيكلا نود ةيمكلا يف ةغلابملا نإف ءانايبت هنوك يف ءافخلا نم ضعب ف ام رضي ملو :ءيش لكل انايبت

 ثيح نيدلا رومأ نم ءيش لك نم :نعملا نأب بيجأ ؟ءيش لكل انايبت نآرقلا ناك فيك :ليق نإف (نايبلا
 :ىلاغت هللا لاق دقو هتعاطو ُهُي يبلا عابتاب هيف رمأ ثيح اهضعبل ةنسلا ىلع ةلاحإو اهضعب ىلع اصن ناك

 َنيِنِمْؤُمْلا ليبس َرْيَغ ْعِبَتيَو» :ىلاعت هلوق ف عامجإلا ىلع ثحو (*:مجنلا) (ىَرَهْلا ِنَع ْقِطْنَي امو
 اوساقو اودهتجا دقو ءمهراثآب ءادتقالاو هباحصأ عابتا هتمأل هك هللا لوسر يضر دقو 01 ١ ة:ةايسلاو

 مث نمف «باتكلا نايبت ىلإ ةدنتسم داهتجالاو سايقلاو عامجإلاو ةنسلا تناكف داهتجالاو سايقلا قرط اوئطوو

 (بيطخلا ريسفت) .ءيش لكل انايبت ناك
 نإ .ايندلا رومأل ماكحألاو دودحلاو مارحلاو لالحلاو ىهنلاو رمألا نم ةعيرشلا رمأ نم هيلإ جاتحم :ءيش لكل

 ريغو ةاكزلا باصنو ةالصلا تاعكر ددعك «اليضفت نآرقلا نم ملعي مل ةعيرشلا ماكحأ نم اريثك دحن انإ :تلق

 هللا لاق ةةتسلا ىلع ةتلاحإب وأ ؛ءباتكلا تاذ يف امإ نايبلا نأب :بيحجأ ؟ءيش لكل انايبت هللا لوقي فيكف «كلذ

 :ىلاعت هللا لاق ؛عامجإلا ىلع هتلاحإب وأ 207 :رشحلا) ِكاوُهَتناَف ُهْنَع ْمُكاَهن اَمَو ُهوذُحَف ُلوُسَدلا ٌمُكاَتآ امو :ىلاعت
 هللا لاق «سايقلا يلع وأ غ1 8 عاسنلا) 4 َنيِنِم ْوُمْلا ليبَس رع ْعِتَيَو ىدهلا ُهل َنّييَت ام ِدْعَي نِم َلوُسَرل ٍقِقاَسُي ْنَمَو

 هذهف «سايقلا اممبه لصحي ناذللا لالدتسالاو رظنلا :رابتعالاو (؟ :رشحلا) راَصُبألا لو 1 اَي اوُرَِتعاف : ىلاعت

 اذهب ءيش لكل انايبت ناكف .نآرقلا يف ةروكذم اهلكو ءاهنع ةعيرشلا ماكحأ نم ءيش جرخي ال قرط ةعبرأ
 (رييغتب يواصلا ةيشاح) .رابتعالا



 لحنلا ةروس لن رشع عبارلا ءزجلا
 0 عى ع ع ساو * ' م ادم ووكر يدم <

 هللا لبعت لآ و «ضنئارفل عءاد نيسح الاَو فاصتنإل وأ كي وتل ٍلدعلاب رماي هللا نإ ا! قت أ" و شقا نقلا عانأ ىف :الا هأ ديح وتلا

 ركذلاب هصخ «ةبارقلا '_َمّرقْلا ىذ ءاطعإ ىآَتيإَو .ثيدحلا يف امك "هارت كنأك

 ىغَبْلاَو يصاعملاو رفكلا نم اعرش رَكنُملَاَو انزلا ٍءاَمَحَفْلا نع ىئعْنَيَو «هب امامتها

 يهنلاو رمألاب ْمُكلِعَي ؛كلذل ءاشحفلاب أدب امك ءامامتها ركذلاب هصخ سانلل ملظلا

 عام مه مه همه ع هاه هشه عهده هاه هاه هه ههه عه هه » ه ههه هه ههه هش هشه هاها# 8 »# # # : هنو 23 وعسر نبا نع

 ؛25 هنم ءايح الإ تملسأ تنك ام :لاق هنإف هذ نوعظم نب نامثع مالسإ ببس ةيآلا هذه :خلإ رمأي هللا نإ
 يبلق يف ناميإلا رقتساف هدنع انأو ةيآلا هذه تلزن ىح يبلق يف ناميإلا رقتسي ملو مالسإلا يلع ضرعي ام ةرثكل

 وه امو قدغمل هلفسأ نإو رمثمل هالعأ نإو ةوالطل هيلع نإو ةوالحلا هل نإ هللاو :لاقف «ةريغم نب ديلولا ىلع اهتأرقف

 اهأرقي اذلو ؛رشلاو ريحلل نآرقلا نم ةيآ عمجأ يهو .قالخألا مراكمب. رمأيل ههإ نإ :لهج وبأ لاقو ءرشبلا لوقب

 (ليزنتلا كرادم) .يهنمو رومأم لكل ةعماج ةظع نوكتل ؛ةبطخ رخآ يف ربنملا ىلع بيطخ لك

 (نيلامكلا ريسفت) .كيرشتلاو ليطعتلا يف هطسوتل ؛الدع ىمسيو ءام#و سابع نبا نع يور اذك :ديحوتلا
 :هدابع عم ناسحإلاو ءلمكألا هجولا ىلع هضئارف ءادأ :هللا عم ناسحإلاف «هدابع عمو هللا عم يأ :ناسحإلاو

 (يواصلا ةيشاح) .كعطق نم لصتو كمرح نم يطعتو كملظ نمع وفعت نأ
 ؛رشلاو ريخلل نآرقلا يف ةيآ عمجأ يه :هند دوعسم نبا نع "كردتسملا" يفو ؛يراخبلا هاور :ثيدحلا يف امك
 يف روكذملا وهو :ثيدحلا يف امك (نيلامكلا ريسفت) .يهنمو رومأم لكل ةظع نوكيل ؛بيطخ لك اهأرقي اذلو

 هارت نكت مل نإو «هارت كنأك هللا دبعت نأ ناسحإلا :ي هللا لوسر لوق وه حاحصلا نم هريغو حيباصملا ةاكشم
 لامك يف خوسرلا دنع لصحت ةلاح امي دارملا لب ءرهاظ وهو رصبلاب عناصلا ةيؤر ةدهاشملا تسيلو .كاري هنإف

 هذه تيمسو هللا ريغ همهوو هبلقو هناسل ف نوكي ال ثيحب هترضح ىلإ ههجوت مامتو هللا ىوس امع ضارعإلا

 :هلوقب نيفراعلا ضعب اهيلإ راشأ امك هايإ ةريصبلا ةدهاشمل ؛"ةدهاشملا" ةلاحلا

 بيغت نيأف يبلق يف كبحو يمف يف كركذو ٍنيع يف كلايخ
 .ةيمورلا ةلاسرلا يف اذك

 (يواصلا ةيشاح) .هللا نم ةبوقعلاو تقملا هيلع بترتيو ضارعألاو باسنألا عايض هيف هنأل ؛هب امامتها :أدب امك

 (يواصلا ةيشاح) .مكل اظعاو هنوك لاح مكاهنيو مكرمأي يأ ,"ىهني"و "رمأي" لعاف نم لاح :مكظعي



 لحنلا ةروس ل رشع عبارلا ءزجلا

 اَذِإ اهريغو نامبألاو ةعيبلا نم هلآ ٍدِهَحِب أوُفَوُأَو .رشلاو ريخلل نآرقلا يف ةيآ عمجأ هذه

 لَو .مهل ديدهت عجز ترولعفت اَم ْمَلَعَي هللا نإ لاح ةلمجلاو «هب متفلح ثيح ءافولاب

 ًنَكنُأ مْرَبو هل ماكحإ ِةَوق ٍدْعَب ْنِم هتلزغ ام اَهَلْرَع تدسفأ َتَصَقَت ىلك اوُئوُكَ
 ءةكم نم ءاقمح ةأرما يهو ,هماكحإ لحي يأ قيكني انف وهو 2ءثكن عمج «لاح

 ال يأ "اونوكت" ريمض نم لاح َتروُدِخَّتَت هضقنت مث اهموي لوط لزغت تناك
 + ؛ هنمه سيلو ءيشلا يف لخدي ام وه ُالَحَد َرْكَتَمَيَأ مكذاختا يف اهلثم اونوكت

 زودت" ل ناث لوعفم

 اهأرق املف !دمحم اي ءاهدعأ ؛لاقف ةريغملا نب ديلولا ىلع ةيآلا هذه أرق دلي هللا لوسر نأ يور :خلإ ةيآ عمجأ هذه
 ةيآ عمجأ اهوكلو .رشبلا لوقب وه امو ,قدغمل هلفسأ نإو «رمثمل هالعأ نإو «ةوالط هيلع نإو « ةوالح هل نإ :لاق

 اهإف «مالسإلا ىلع ني هللا لوسرل ةعيبلا يأ :ةعيبلا نم (يواصلا ةيشاح) .ةبطخلا رخخآ يف ءابطخلا اهلمعتسا
 قاب هللا يف ناف لوسرلا نأل «(١١:حتفلا) «؟هّللا َنوُعياَبِي اَمْنِإ َكَنوُعياَبُي نيِذلا نإ :ىلاعت هلوقل ؛ىلاعت هلل ةعيابم

 .لوعفملا نعم. ردصم لزغلا نأ ىلإ ةراشإ :هتلزغ ام (نايبلا حور) .هللاب

 نوكسو نونلا رسكب :ثكن عمج لاح (سوماقلا) .همكحأ رمألاو «هلتف مث نيقاط هلعج "لبحلا ماربإ" :مربو

 لتفلا دعب ضقن ام وه :يوغبلا لاق «هماربإو هماكحإ ضقنيو لحي يأ - لوهجملا ةنزب - ثكني ام وهو ؛فاكلا
 ةانم نب ديز نب بعك نبا دعس نب ورمع تنب ةطير يهو شيرق نم ةكم نم ءاقمح ةأرما يهو ءالبح وأ الزغ
 عم لزغت تناك ةأرما يهو ميت نب دعس تنب اهفإو ءيصق نب ىزعلا نب دسأ ةدلاو اهإ :يرذالبلا دنعو «ميت نبا

 نهرمأت مث نلزغ ام عيمج - لحت يأ - هضقنت مث «راهنلا فصن ىلإ ةادغلا نم ىوريو ءاهموي لوط اهيراوج
 ضقن ىلع ترمتسا يه امكف ءضقنلاب ةعيدخ دوهعلاو ناميألا مكذاختا يف اهلثم اونوكت ال يأ ءكلذ ضقنب
 (نيلامكلا ريسفت) .هب اوفت لو هماكحإ دعب دهعلا ضقن مثدوعتسا متنأ كلذكف ءهماربإ دعب لزغلا
 ثنؤم ءاقرحخخ ىمست ةكمع ةأرما تناك :يدسلا لاقو «ءاوعجب بقلتو «ةطير :ليقو «ةطئار :اهل لاقي :ءاقمح ةأرما

 نم لاح وه :الخخد (بيطخلا ريسفت) .هتضقن اهزغ تمرب اذإف لزغت قمحألا قرخألا :"سوماقلا" يف لاق «قرعألا
 لّحَّدلا لصأو «مكنيب الخدو ةدسفم مكناعأ نيذختم مكنوك لاح اذه اهأش ةأرماب نيمياشم يأ "اونوكت ال" يف ريمضلا

 ام - ةكرحم - لخدلا :سوماقلا يثو ةعيدحخو اركم يأ :"حارصلا" فو .(نايبلا حور) هنم نكي ملو ءيشلا يف لدي ام
 .هيف لخدي يذلا ءيشلا نم سيل «بيعلا لخدلا لصأ :"لمجلا" يفو ءمسجلا وأ لقعلا يف داسف نم كلخاد



 لحنلا ةروس ٠ "4 وشع عيارلاءربخا

 رثك از نع ةعانج ةكأ ترو أر نتآ نأ اه رهف نأب َمْكَتَيَب ةعيدحو اداسف يأ

 كئلوأ فلح اوضقن ٌرعأو مهنم رثكأ اودحو اذإف ءءافلحلا نوفلاحي اوناكو 0 خبل

 رظنيل ؛دهعلاب ءافولا نم هب رمأ اب يأ "ِيدآ مكربتخي ٌمُكوَُبَي اَمّنِإ .مهوفلاحو
 موي كل َنَيَبْملَو ؟ال مأ نوفتأ رظنيل ؛ىبرأ أ ةروكو" وأ ,يصاعلاو مكنم عيطملا

 ثكانلا بذعي نأب :هريغو دهعلا رمأ نم ايندلا ف مج 2: َنوفلتخت ِهيِف ْرُثْنُك ام ِةَمّيقْلا
 نك نع

 رت ع 2-_-

 اني

 ع هع 2085 .دحاو نيد لهأ َةَدِحَو َةَمأ حكَلَعَجْل هَل اشيا .يفاولا بيش و 5 24 و 2 | ١

 وأ ءنوكت نأ ببس يأ :خلإ ةمأ نوكت نأ .ناعألا ضقنب يأ "الخد"ب وأ "نوذختت"ب قلعتم :اهوضقنت نأب

 "يه" و ءاهمنا "ةمأ" نوكتف ةصقان نوكت نأو ءاهلغاق "ةمأ" نوكتف ةماق نوكت نأ زوجي "نوكن*و وكت نأ ةفاخع
 ؛يناثلا هجولا ىلع ربخلا لحم يفو «لوألا هجولا ىلع لاحلا ىلع بصن لحم يف ةلمجلاو ؛هربخ "ىبرأ"و أدتبم
 نويرصبلاو «"نوكت" ربخس "ىبرأ"و ءلصف ريمض يأ دامع "يه"و اهمسا "ةمأ" نوكت نأ نويفوكلا زوجو
 (لمجلا ةيشاح) .مهدنع كلذ زاجف ةفرعم مسالا ناك ولف ءمسالا ريكنت لجأل كلذ نوزيحي ال

 نوكت نأ لحأل ةعيدخ اهوريصت ال يأ «مكنيب الخد مكنامأ اوذختت ال يأ "نوذختت"ب قلعتم :ةمأ نوكت نأ
 (لمجلا ةيشاح) ."اهوضقنت نأب" :هلوقب حراشلا هردق امك فوذحم قلعتم وأ لإ ةمأ مكنادجو لجأل يأ «ةمأ

 ,ةوقلا يفو فرشلا يفو ددعلا يف نوكت دق ةدايزلا هذهو ءداز اذإ "وبري ءيشلا ابر" نم ذوحأم "ىبرأ" :ىبرأ يه

 نوفلاحيو نيلوألا فلح نوضقنيف ءفرشأو مهنم زعأ ناك نم نودجي مث «ءافلحلا نوفلاحي اوناك :دهاجم لاق

 (بيطخلا ريسفت) .كلذ نع ىلاعت هللا مهاهنف ءزعأ مه نيذلا ءالؤه
 وأ اددع مهئافلح نم رثكأ يه ةعامج اودجو 2 رثكأ اودجو اذإف ءءافلحلا نوفلاحي اوناكو :ةمأ نم رثكأ

 (نيلامكلا ريسفت) .رثكأ يه ىلا ةعامجلا اوفلاح يأ مهوفلاحو - لوألا ءافلحلا يأ - كئاوأ فلح اوضقن زعأ

 الوأ مهوفلاح نيذلا نم رثكأ ةعامج اودجو اذإ يأ «ءافلحلا نم يأ "مهنم رثكأ" :هلوقو ءشيرق يأ :اوناكو
 (لمجلا ةيشاح) .زعألاو رثكألا كئلوأ اودهاعو لوألا فلحلا اوضقن مهنم زعأو
 رمأ امت" ىلع فطع "ىبرأ ةمأ نوكت وأ" ,"اوفوأ" :هلوق هل نمضتملا ءافيإلل "هب" يف ريمضلاف :خلإ هب رمأ امب يأ

 ةردكأ نورت مأ لوس ةطسو ألا وعم [ويانأ رظبل :«ندسسلل نع هلأ "هيأ نركأ# نأ" بلر مسلا#."«
 (نيلامكلا ريسفت) .مهفعضو نينمؤملا ةلقو مهتكوشو شيرق
 .يفي فو :نم ؟دهعلاب نوفتأ يأ "نوفتأ" :هلوقو "هب رمأ ا" :هلوق ىلع فوطعم :نوكت وأ



 لخانلا ةرونم ؟45 رشع عبارلا ءزجلا

 قلك اهَع :تيكبت 538 ةمايقلا موي َنلَعَسُتَلَو اقم وقلب اةقيوتيإ ونورا

 اذنك أت هرّرك َحكَنَيَب ُالَخَد ْمُكَتَمَيَأ اوُدِخَكَت الو .هيلع اوزاجتل م ا

 وشل اوقوذتَو : و اهيلع اهتماقتسا يوب مب مالسإلا ةجحم نع مكمادفأ يأ دق

 يهنلا .باوتج ىلع بويضتم
 مكّدِصب وأ «دهعلاب ءافولا نع مكّدصب يأ 21 لاين نع وتم اني باذعلا يأ

 هللا دِهَعِب أوُرَتَشَت الو ٠ ةرخالا يف و20 ئِطَع ُباَدَعرْكَلَو مكب ناسي هنأل 1ك

2 

 حا فلا

> 

 اه ٌرِكلريَخَوه ب باوثلا نم هلأ َدنِع امْنِإ هلحأل ودل 5 ايندلا نم ًاليلَق اَكَمَت رق 2 و
 ىمي قع ايندلا نم ريك 9-5 ام تا ةنت الف كلذ 1 يحال تك نإ ايندلا

 هاف افا نأ صاد ةطاصام ع د . سدح يا
 00 اال ا

 9922 أوئاح تنتخب ره

 ؛هضقنف هخيش دهع يف مدقلا هب لز نم كلذ لثمو «هقيرط يأ ةددشملا ميخلاو ءاجلاو ميملا حتفب :مالسإلا ةجحم

 ف حتفلا هل ىجري الف ؛يمملإلا رونلا نم هل هللا هبهو ام بلس دقف هتقيرط نع درط مو «هتقيرط نع درطم هنإف
 (يواصلا ةيشاحو نيلامكلا ريسفت) .ةياغلا نع درط دق وهو دحاو قرطلا ةياغ نأل ؛ىرخأ ةقيرط

 اوضقن ول مف :مككب ناسي هنأل .حضاولا قيرظلا :ةجحملا :"لمحلا" فو :قيرطلا طسو :ةححملا :مالسإلا ةجح
 دهع اوكرتت ال يأ :خ! اورتشت الو (نيلامكلا ريسفت) .امي نونتسي مهريغل ةنس اهضقن اوذختال اودتراو نامألا
 ؛ليلقلا نمثلا يأ هلجأل :هلوقو :دهعلا يأ :هوضقنت نأب (يواصلا ةيشاح) .هنوذحأت ليلق ضرع ريظن يف هللا

 نمثلاب دارملاو ؛مذلاب ىلوأ مارحلاف ءامومذم لالحلا نم ليلقلا لحأل دهعلا ضقن ناك اذإو ؛لالح نم ولو هرهاظو

 (يواصلا ةيشاحإ .ترثك نإو ايندلا ضارعأ ليلقلا

 امسا امي ةلصتملا "ام" نوكل ؛ةلمهم ال ةلماع "نإإ"ف .باوثلاب حراشلا اهنيبو "نإ" مسا "ام" :خلإ هللا دنع امغإ

 نيب فالتخا هذه "نإ" مسر فو "نإ" ربخ "مكل ريخ وه" ةلمجو "هللا دنع" اهتلصو "يذلا" نيعمب الوصوم

 (لمجلا ةيشاح) .يزوجلا نبا هركذ امك ءاهنع اهلصف اهضعب قو ءامي اهلصو اهضعيب يفف ةينامثعلا فحاصملا
 (نيلامكلا ريسفت) .تافنلالا ليبس ىلع مصاعو ريثك نبال "نونلا"و هللا ىلإ هيف نكتسملا ريمضلاو رثكألل :ءايلاب

 ىلع ةازاحملا رصق نم مهوتي ام كلذب عفدو «هباب ىلع سيل ليضفتلا لعفأ نأ ىلإ كلذب راشأ :نسح ىنعمب نسحأ
 - "نسحألا" نأ وه ةيآلا ف رخخآ ريرقت انهو .تابودنملاو تابحاولا ىلع نوزاجي مهنأ عم «تابجاولا وه يذلا نسحألا



 لحنلا ةروس معا رشع عبارلا ءرجلا

 ةايح يه :ليق ٌةَبَيَط ويح د ُهَئَيِحُتلفٌيْؤُم َوَهَو أ ْوَأ ِرَكَذ نم اًحِلَص َلِمَع ْنَم
 مك

 ام ٍنَسْحُأِ مهَرَجَأ ْمُهَكيِرِجَتَلَو .لالحلا قزرلاو ةعانقلاب ايندلا يف :ليقو «ةجلا

 نطيْسلآ َنِم هلل دِعَبْساَف هتءارق تدرأ يأ َناَءَرَقْلا َتأَرَق اًذِإَف 2 َنوُلَمْعَي اوُئاح

 رجة

 ْنَمظ :ىلاعت هللا لاق ءاناسحإو الضفت هنم رثكأ يأ مهلمع نم نسحأ باوثب يأ فوذحم ٍفوصومل ةفص وه -

 (يواصلا ةيشاح) .ةيدعتلا درج ءابلاو ( :ماعنألا) كاَهِلاَْمَأ ْْشَع هَل ِةَنَسَحْلاب َءاَج

 005 :ةتنارمع لاو 4(ٍةَرخآلا ٍاَوَ َنْشْخَو اًيندلا َباَونَساةُهانآَنِج :هلوقب ةرخآلاو ايندلا باوث هللا دعو :ةبيط ةايح

 ارسعم ناك نإو «رهاظف ارسوم ناك نإ ءابيط اشيع شيعي ارسعم وأ ناك ارسوم حلاصلا لمعلا عم نمؤملا نأ كلذو
 ناطق ارسعم ناك نإ سكعلاب هرمآف رجافلا امأو« ىلا هللا ةجسقب ءاضرلاو ةعاتقلا وهو هشيع بوظبي اهم عبق

 هللاب ةفرعملا وأ «ةعاطلا ةوالح وأ «ةعانقلا ةبيطلا ةايحلا :ليقو :هشيعب يهتني نأ هعدي ال صرحلاف ارسوم ناك نإو

 (ليزنتلا كرادم) .هللا ىوس امع ضارعإلاو ؛هللا رمأ ىلع فوقولا قدصو هللا عم ماقملا قدصو

 ىور «ةعانقلاب ايندلا يف :ليقو «ةنجلا يف الإ ةايحلا بيطي ال :نسحلا نعو «ةداتقو دهاجم هلاق :ةنجا ةايح يه

 اضيأ نسحلا هلاق ؛خلإ ئيتقزر ام. ئيعنق مهللا وعدي دي ناكو :لاق ؛عونقلا ةبيط ةايح :ن## سابع نبا نع مكاحلا

 ءرهاظف ارسوم ناك نإ هنأل ؛ابيط اشيع شيعي ايندلا يف :"نايبلا حور" يف لاق :ايندلا يف ليقو (نيلامكلا ريسفت)
 .ةرخآلا يف ميظعلا رجألا عقوتو ةمسقلاب ءاضرلاو ةعانقلاب هشيع بيطيف ارسعم ناك نإو

 (نيلامكلا ريسفت) .ةعاطلا ةوالح :قارولا ركب وبأ لاقو ءءاطعو ريبج نب ديعس هلاق :لالحلا قزرلاو

 يف نوكت امهنأب ليق دق هنأل ؛ءازحلا يه تسيل ةبيطلا ةايحلا نأ اذه نم ديفتساو ؛ةنجلا يف :مهرجأ مهنيزجنلو

 (يواصلا ةيشاح) .اهيف امو ةنجلاب ةرخآلا يف ناك ام ءازجلا لب ءازجب كلذ يف ميعنلا سيلو «ربقلا وأ ايندلا
 ؛هتءارق دنع ةذاعتسالاب بلطف لامعألا لضفأ نم نآرقلا ةءارق نأ مدقت ام ىلع عيرفتلا ةمكح :نآرقلا تأرق اذإف

 لامعألا نساحم ىلع ءازجلا مظع نأ مدقت امم تملع اذإ :ئعملاو ؛ةيناطيشلا سواسولا ىلع بترتملا عايضلا نم ظفحيل

 (يواصلا ةيشاح) .اهاكزأو لامعألا نسحأ وه يذلا نآرقلا ةءارق دنع ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذعتساف

 بهذو «ةءارقلا لبق بلطت ةذاعتسالا نأ نم نيثدحملاو ءاهقفلا نم نيرثكألا بهذم ىلع اذه :هتءارق تدرأ

 ذعتساف" :هلوقو «ةيآلا رهاظب اكسمت ةءارقلا دعب ةذاعتسالا ىلإ - ءلي كلام هيلعو - نيعباتلاو نيبو دو

 يف وأ ةالصلا يف ناك ءاوس ءنآرقلا ةءارق دنع ةذاعتسالا بوجو ىلإ ءاطع بهذو «بابحتسالل رمألا "هلل

 (لمجلا ةيشاح) .اهريغ



 لحنلا ةروس "4  رشع عبارلا ءرجلا

 تريلا لح طلست ئطلش ل نسل نإ .ميحرلا ناطبشلا نم هللب ذوعأ :لق يأ
 ا تريذأا ىلَع هُهُسَطلُس اَمْنِإ ©) َنوُلكَوَتَي ْرِهَبَر َْلْعَو أوُكَماَ
 وهج تراشعت ةباج الذب ارو مو عرركرتت لاس هللا بأ هوي ره تارمدأاو

 . يبنلل رافكلا يأ اولا لتُباَمب مَع أ هلو دابعلا ةعلصملا اهريغ لارثإو الهيمكسب
 ع امهنيبو ءاذإ با وحج

 نآرقلا ةقيقح 2: ةودفاسي ل را لو كدنع نم هلوقت باذك َرَتَفُم َتنَأ آَمنِإ

 را هع 0!

 ادلع لفذب تاي نب كاع - سدقلا 55 هَلرَ مهل لق نيس ةهدئافو

 وقب 6

 هاك 8 ف ةا قاربت نيل رغوة ١ ارق فضلت قر ترافيل أهلَ قيقحتلل

 دوعسم نبا نعو «ةذاعتسالا غيص نم تناك ةغيص يأب لصحي ةنسلاف الإو ؛ءلضفألا نايبل اذه :خلإ هللاب ذوعأ أ
 نم هللاب ذوعأ :لق :لاقف ؛ميجرلا ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ :تلقف ع هللا لوتمر ىلع تأرق :هفع

 يذلا ملقلاب دارملاو .(يواضيبلا ريسفت) ظوفحملا حوللا نع ملقلا نع 232 ليربح هينأرق اذكه ؛ميجرلا ناطيشلا
 ىلع ةبترلا مدقم هنإف ؛ىلعألا ملقلا دري ملو ءايندلا ءامسلا ىلإ ةعفد ليربح هب لزنو .ظوفحملا حوللا هب خسن

 (لمحلا ةيشاح) .صنلاب حوللا

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .كلذ نع لزعمم روسقملا نإف ؛هنوعيطيو هتوعد نوبيجتسيو ايلو هنوذحختي يأ :هنولوتي
 رمأب مويلا مهرمأي ؛هباحصأب رخسي ادمحم نإ :اولاق ةكم لهأ نم نيكرشملا نأ :اهوزن ببس :ةيآ انلدب اذإو

 ةيضارتعا ةلمجلا هذه :خ ملعأ هللاو (يواصلا ةيشاح) .هسفن ءاقلت نم هلوقتي ىرتفم الإ اذه ام ءادغ هنع مهاهنيو
 (نيلامكلا ريسفت) .كدنع نم نيءاتلا ىدحإ فذحب لوقتلا نم عراضملا ةنزب :هلوقت .هباوجو طرشلا نيب

 فوصوملا ةفاضإ نم ةفاضإلاو «لوعفملا مسا هب دارملاو «ةراهطلا سدقلاو ءافوكسو لادلا مضب :سدقلا حور

 هلزن يأ ؛هلوعفم نع لاح هنأ ديري :"لزن"ب قلعتم (لمجلا ةيشاح) .رهطملا يأ سدقلا حورلا يأ ءهتفصل

 "انبر نم قحلا وه" :هيف اولاق اذإ يح ؛خسنلاب مهولبيل يأ :اونمآ نيذلا تبغيل (نيلامكلا ريسفت) .قحلاب اسيلتم
 (ليزنتلا كرادم) .نيقيلا ةحصو مدقلا تابثب مه مكح «باوصو ةمكح وه ام الإ لعفي ال ميكح هنأل ؛ةمكحلاو

 :ليقو .يمرضحلا نب , رماع مالغ وهو ربح همساو ءدبع يأ نق :ةححسن فو ءايمور ناكو دادح يأ :خ ! نيق وهو

 - عمسيو امهيلع رمي #52 لوسرلا ناكو «ليخنإلاو ةاروتلا ناءرقيو ةكميب فويسلا ناعنصي اناك ءاراسيو اربح نونعي



 لحنلا ةروس "4 رشع عبارلا ءزجلا

 هنأ ِهْيَلِإ نولي َتَروُدَحلُي ىلا ةغل  .راَسْإ :ىلاعت لاق .هيلع لحدي هك ىبلا ناك

 فيكف ةحاصفو نايب وذ م29 ىريبُم ٌحوَرَع ٌناَسِل نآرقلا اَذَهَو ٌءئِمَجَعَأ هملعي

 (2) ميلا ٌباَذَع ْرُهَلَو هَل مدي ال هلت َياَِب َنوُنِيْؤُي ال َنيِذْلا ّنِإ ؟يمجعأ هملعي
 لوق نم اذه :مهوقب نآرقلا ِهللأِت ياَتِب َتوُنيَؤُي ال َنيِذَلا ب ِدَكْلا ىرتمَياَمَنِإ .مؤم
 :مهوقل درب انعريغو "قإ"و راركتلاب ديكأتلاو ض دكا م لوأو رشبلا

 رفكلاب ظفلتلا ىلع هرَكأ َنَم الإ َءوِنَميِإ ِدْعَب ْنِم ِهَلأب ٌرَفَك نَم .رتفم تنأ اف
 03000000 ؛ةيطرش وأ أدتبم "نَم"و ٍنَميِإلِبنِومظُم مب هب ظفلتف

 نونعي :ليقو .بتك بحاص ناكو ملسأ دق ؛ىزعلا دبع نب بطيوح مالغ اشياع نونعي :ليقو .هناءرقي ام -

 (لمجلا ةيشاح) .يسرافلا ناملس
 0 يبنلا ملعي هنأ هيلإ نوليمي يأ "هملعي هنأ" .ةماقتسالا نع هترفح لام اذإ ربقلا دحلأ نم هيلإ نوليمي :نودحلي يذلا

 اذه ءاحيصف ناك نإو مجعلا ىلإ بوسنملا يمجعلاو ءايبرع ناك نإو حصفي ال يذلا وه :يمجعأ (لمحلا ةيشاح)

 .نيبم ريغ ةيدأتلا يف نكلأ كلذ عم وهو «برعلا ةغل فرعي ال يأ يمجعأ :"بيطخلا" فو ."نايبلا حور" يف
 "رتفم تنأ امنإ" :مهوقل در ةلمجلا ةيمساو دنسملا فيرعتو لصفلا ريمض نم امهريغو "نإ"و :راركتلاب ديكأتلاو
 نأ كلذو احح رساي نب رامع يف ةيآلا هذه تلزن :نزاخلا يف :خلإ هللاب رفك نم (نيلامكلا ريسفت) .تاديكأتلاب

 اوعجريل ؛مهوبذعف أ ابابو الالبو ابيهص اضيأ اوذحأو .ان9# ةيمس يهو همأو رساي وهو هابأو هوذحأ رافكلا

 يف نيليتق لوأ امهو ارساي اهجوز لتقو ؛«تتامف لهج وبأ امبرضو نيريعب نيب اهوطبرف نذ ةيمس امأف ,ناميإلا نع
 كلذ ىلع مهعيابف كدمحمب رفكا :اولاق مفإف اهركم هناسلب اودارأ ام ضعب مهاطعأ هنإف رامع امأو :مالسإلا
 نامبإلا طلتخناو «همدق ىلإ هنرق نم اناميإ ءيلم ارامع نإ ءالك :لاقف ءرفك ارامع نأب كي يبلا ربخأف ءهراك هبلقو
 كل اوداع نإ :هل لاقو هينيع حسمي 325 هللا لوسر لعجف ءيكبي وهو ٌدلي هللا لوسر رامع ىتأف ؛همحلو همدب

 (يواصلا ةيشاح) .تلق ام مهل لقف

 افوخخ انه هانكرت ريسافتلا بتك ف ةروهشم هتصقو ءامكد بيبا د جابصيو هذه تلزن :خلإ هللاب رفك نم

 باوجلاو «ةلوصوم اهفوك ريدقت ىلع ربخلاو ؛"رفك" هربخ أدتبم ةيطرش وأ «"رفك" هتلص ةلوصوم :ادتبم نم .بانطإلل
 :هلوق -ردقملا باوجلا ىلع يأ- اذه ىلع لد "هللا نم بضغ مهيلعف" وأ "ديدش ديعو مهل" ةيطرش اهوك ريدقت ىلع

 . لإ حرش نم نكلو'



 لحدلا ةروس "تو رشع عبارلا ءزجلا

 رطل رك ىلك تلو ١ اذه هيلع لقا «ديدش ةيغوب ف :باوجلا وأ ربخلاو

 ادع زيعاو هلا > و ةبع ةيياقل ةنقث هن يياط لئيعمم. هعسوو هحتف يأ

 ةرخاآلا ىَلَع اهوراتخا اَيْنَّدلَآ ةوّيَحْلآ أوُيَحَتْسا ُمُهْنأب مه ديعولا كلِلَذ ١ ٌميِظَع

 ٌمِهِبوُلق ْىَلَع ُهّللأ ٌعَبَط 3 يذلا كلبتكوأ < نيرفكلا َموقلا ىِدهَي ال َهَّللا نر

5 

 َرُهْنَأ اقح َمَرَج اَل .مهب داري امع/2) َوُلَِعْلآ ُمُه كلبنلوُأَو ْمِهرَصَبَأَو -
3" 

 3 تب مث .مهيلع ةدبوملا رانلا ىلإ مهريصمل » تورِسَخلا مه ةّرجاآألا ىف

 ف "نم" باوح يأ "هي حرش نم نكلو" :ىلاعت هلوق هباوحخ ىلع لد يأ "انه هيلع لد" :ةحنسن قو :اذه هيلع لذ

 كاردتسالاب ىتأ :ّلإ حرش نم نكلو (يحخركلا) .هللا نم بضغ مهيلعف :هلوق ىلإ ةراشإلاف "لإ حرش نم نكلو" :هلوق

 نايحألا ضعب يف هل هردص حرشنا ولو رفكلاب ملكتلا زوجي هاركإلا نيح هنأ "هركأ نم الإ" :هلوق نم مهوتي امر هنأل
 ىلإ ريشي :هعسوو هحتف يأ (يواصلا ةيشاح) ."نامبإلاب نئمطم" :هلوق مهولا دعبي الو ؛كاردتسالاب مهوتلا كلذ عفدف

 (نيلامكلا ريسفت) .هب يضرو هدقتعاو هسفن هب تباط نيعم. «لوعفملا نع لوحم زييمت "اردص" نأ
 "نورساخلا" :هلوق ,هرصبت الو هعمست الو قحلل نعذت ال ثيحب ايونعم افالغ اهيلع لعج يأ :خإ نيذلا كنلوأ
 تافص تسب مهفصو ىلاعت هللا نأ مهفارسخل بجوملاو ؛مهيلع دوعت ةعفنم ريغ يف مهرامعأ اوعيض مهنأل يأ

 مهيولق ىلع عبطلاو ,ىدحلا نم مامرحو ؛ةرخآلا ىلع ايندلا رايتخاو ءميظعلا باذعلاو ءبضغلا :تمدقت

 (يواصلا ةيشاح) .نيلفاغلا نم مهلعجو ؛مهراصبأو مهعمسو

 يفو (يواضيبلا ريسفت) .دلخملا باذعلا ىلإ مب ىضفأ اميف اهوفرصو مهرامعأ اوعيض ثيح يأ :نورساخلا مه
 هنأل ؛هنبغ رهظو هنارسح ناب رانلا لحدأ اذإف ؛ةرخآلا يف حبريل ؛ايندلا يف لمعي امنإ ناسنإلا نأ عي : ”نزاخلا"

 تسب مهفصو ىلاعت هللا نأ مهفارسخل بحوملاو .رساخ وهف هلام سأر عيض نمو «نامبإلا وهو هلام سأر عيض
 هباذع اوقحتسا مهنأ :ةيناثلا ."هللا نم بضغ مهيلعف" :هلوقب هللا بضغ اوبحوتسا مهنأ :ىلوألا :تمدقت تافص

 ىلع عبط هنأ :ةسماخلا .ةيادهلا نم مهمرح هنأ :ةعبارلا .ةرخآلا ىلع ايندلا ةايحلا اوبحتسا مهنأ :ةثلاثلا .ميظعلا

 (لمجلا ةيشاح) .نيلفاغلا نم مهلعج ةثأ ةةنيةانسلا .مهراصبأو مهعمسو مكولق

 اهمساو ةيناثلا "كبر نإ"و «”"ميحر روفغل" :هلوق هنأ :اهدحأ .هجوأ ةثالث هذه "نإ" رب يف :خلإ كبر نإ مث
 :ناهجو ”نيذلل" :هلوق ف زوجي ذدئكيحو ,"ميحر روفغل كبر نإ كبر نإ مث" :ليق هنأكف ءاهمساو ىلوألل ديكأت
 - .اورجاه نيذلل ةمحرلاو نارفغلا :ليق هنأك «نايبلا ليبس ىلع فوذحمب. وأ «عزانتلا ليبس ىلع نيربخلاب قلعتت نأ



 لحنلا ةروس "هو رشع عبارلا ءزجلا

 عاتملاب ةءارق يو ينالاب لم هم ةنيدملا ل 6 تميز

 افكلا يأ

 هلع ل ىلوألا "نك ربخو (مك يدينون 2 فشل ةدسنلا ىأ قرش دعب نم كلُيَر احر ف

 وهو يباني ييسو. جاحت لدن سفن ٌلُك يتأت موي : ركذا .ةيناثلا ربح
 را "#2 للا

 عاما اع (2 َتوُمَلْظُي ال مهَو تَلِمَع ام ءازجٍس فن لَك َّوْنَو ةمايقلا موي

 .مهذاحن ال مهرصان وه نئيعع. كيلع ال كل وه يأ "كل اديز نإ" :لوقت امك ءاهدعب راحلا سفن وه ربخلا نأ :ياثلاو -

 (اصخلم لمجلا ةيشاح) .هيلع هدعب ام ةلالدل ؛اظفل فوذحم هنأ يعي «ةيناثلا ربخب هنع نيغتسم ىلوألا ربح نإ :ثلاثلا

 يبأ فو -همأ نم :ليقو ؛ةعاضرلا نم لهج يبأل اخخأ ناك و- ةعيبر نب شايع ف ةيآلا هذه تلزن :اورجاه نيذلل

 ني نوكرشملا مُهنَتف ءيفقثلا دسأ نب هللا دبعو ءماشه نب ةملسو ةريغملا نب ديلولاو ءورمع نب لهس نب لدنج
 قلعتم :خلإ اورجاه نيذلل| (يواصلا ةيشاح) .اودهاجو اورجاه مث مهرش نم اوملسيل ؛اودارأ ام ضعب مهوطعأف

 [(يواصلا ةيشاح) ."ىلوألا نإ ربخو" :تآلا هلوق ئععم اذهو ءاورحاه نيذلل ميحر روفغل يأ "نإ" ربخ وه فوذحمب
 نع مهوفرص يأ سانلا اونتفأو اورفك يأ «لعافلل ءانبلاب رماع نبال ةءارق فو ءرامعك :خلإ رفكلاب اوظفلتو
 (نيلامكلا ريسفت) .ارجاهو املسأ مث دترا ىح اريج هالوم هركأ يمرضحلاك «ناميإلا
 (لمجلا ةيشاح) .كبر نإ :هلوق يف يلا يه ةيناثلاو ؛خلإ كبر نإ مث :هلوق يف يلا يأ :ىلوألا نإ ربخ
 .يسفن يسفن :لوقتف اهريغ نأش اهمهي ال ءراذتعالاب اهصالخ يف ىعست ءاهتاذ نع يأ :اهسفن نع لداجت
 اعفد امإ اهسفن نع لداحت اهدوجو ءاقب ردق ىلع سفن لك :ةيمحنلا تاليوأتلا يف لاق (دوعسلا يبأ ريسفت)

 قاب هسفن نع ٍناف هي دمحم الإ ءيسفن يسفن :نولوقي مالسلا مهيلع ءايبنألا ىح اهعفانمل ابذج وأ ءاهراضمل

 .ةرخآلا يف مدقتملاو ايندلا يف رخأتملا هدوجو «بنذ نم روغفملا هنأل ؛يمأ ىيمأ :لوقي هنإف «هبرب

 دارملا نأب بيجأ ؟كلذك سيلو سفن اه سفنلا نأ يضتقي هنأل ؟ببسوعاب :تلق نإ :اهسفن نع

 حورو مسج نم ةبكرملا تاذلا :ةيناثلا سفنلاب دارملاو هتقيقحو حورو مسج نم بكرملا ناسنإلا :ىلوألا سفنلاب
 ؛هريغ همهي الو هتاذ نع لداجي ناسنإ لك يأت موي :لاق هنأكف «رابتعالاب افلتخاف ةقيقحلا اهيف ةظحالم ريغ

 (يواصلا ةيشاح) ."نيكرشم انك ام انبر هللاو" :مهوقك «مهتنم لبقي ال امي راذتعالا ةلداحملاب دارملاو

 ببسلا مسا قالطإ قيرطب تلمع ام ءازج يأ :تلمع ام (سوماقلا) .هنزحأو هقلقأ "رمألا همهأ" نم :اهمهي ال
 ريرقتلا ةدايزل ؛رامضإلا ىلع راهظإلا راثيإو «لامعألاو ةيزحألا نيب لاصتالا لامكب راعشإ «ببسملا ىلع

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .دحاو موي يف اتناك نإو «ةيفوتلاو ةلداحملا قو فالتحاب ناذيإللو



 لمعلا ةروبي "6 رشع عبارلا ءزجلا

 اعساو ” كر اَهيِتْأَي فوخ وأ قيضل ؛اهنع لاقتنالا ىلإ جاتحي ال َهَئيَمْطُم جاق
 د 8 __ دا م لسع . تق ضو جالا 2 كس الاقل 4
 اوطحقف عوجلا َساَبِل هللا اهق'اذاف 0 يببلا بيذكتب هللا معنأب ترفكف ناَكَم لك نم

 ْمهَءاَج دقلَو 29 َتوعَتَضَي اوناك امي 25 يلا ايارسب ٍفَّوَخْلاَو نينس عبس يف ةعرل 0*2 ع. .ى تاق مد ! .للوع م
50 

 َوُملَظ َجهَو فونلاو عوجلا ُباََذَعْلآ ْمُهَدَحَأَف ُهوُبَّدَكَف : 95 دكهم قد لوسر
 0  ةارسلا طحقلاب | ةكم لهأ

 هاَيِإ متنك نإ هّللا ٌتَمَعِن : أوُركشَأَو ابَيَط ًالَلَح ُهّلل مُكَقَرَر امِم نونمؤملا اهيأ أوُلُكَف
 - ف

 نَمَف -ِي هَل ِيَعِل َلِهَأ اَمَو ريزنِخُل ٌمحَّلَو َمَدلَأَو هَيَمْلا ْمُكِيَلَع مّرَح اًمْنِإ 2 9 نودبعت

 55500 0 ل ا 29 ٌٌديِحّر ٌروفع هللا كرِإف ٍداَع الو ْءاَبَرْبَغ ٌرطْضآ

 ء«تس تافصب ةيرقلا فصو ىلاعت هللا نأل ؛ةيندم ةيآلاف .حيحصلا وهو نيرسفملا نيب روهشملا وه اذه :ةكم يه
 اليزنت بيغلاب ارابخإ نوكي ةيكم امهنأب لوقلا ىلعو «ةنيدملاب 225 يبنلا ناك نيح ةكم لهأ يف تافصلا هذه تناك

 ترفك مث 295 هللا لوسرب تنمآ ةنيدملا يه :ليقو :ةكم (يواصلا ةيشاح) .لوصحملا ققحتل عقاولا ةلزنم عقيس ام
 للي يبلا يجوز ةصفحو ةشئاع لوق اذهو «شغلا نم هلي هللا لوسر دعب اهب ثدح امو نامثع لتقل هللا معنأب
 (لمجلا ةيشاحإ .ىرقلا رئاس نم ةفصلا هذه ىلع تناك ةيرق يأب بورضم لثم هنإ :ليقو

 عوجلا رثأ هبش :عوجلا سابل (لمجلا ةيشاح) .هقرفو هقلقأ "ريطلا جاهأ"و ءهراثأ "رابغلا جاهأ" نم :جاق ال

 لاصيإلا قلطمل ةراعتسملا ةقاذإلا هيلع عقوأو همسا هل ريعتساف ءسبالل يشاغلا سابللاب ممب طيحملا امهررضو فوخلاو

 يف اهامعتسا عوشي اهنإف ؛ديرجتلا جهن ىلع ةقئاذلاو ةسماللا يكاردإ عامتحجا نم اهيف ام ةباصإلا ةدش نع ةئينملا

 :ريثك لوقك ةقيقحلا ىرجم ترج ةئسلألا ىلع اهفايرج ةرثكو :كلذ

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .لاملا باقر هتكحضل تقلغ اكحاض.مسنت اذإ ءادرلا رع

 رمأب ةريملا مهنع برعلا تعطقو رطملا مهنع عطقف «نينس عبس عوجلاب مهالتبا ىلاعت هللا نأ كلذو :خإ اوطحقف

 مدلاب جلاعي ربولا وهو - «زهلعلاو ةتيلاو بالكلاو فيجلاو ةقرحملا ماظعلا اولكأف اودهح ىح 2: هللا لوسر
 لوسر اوملك ةكم ءاسؤر نإ مث ؛عوجلا نم ناحدلا هبش ىريف ءامسلا ىلإ رظني مهدحأ ناك ىح - هب طلخيو

 سانلل هيي هللا لوسر نذأف ؟نايبصلاو ءاسنلا لاب امف لاحرلا تيداع .كبأد اذه ام :هل اولاقو كلذ يف لي هللا

 (نزاخلا ريسفت) .نوكرشم دعب مهو ؛مهيلإ ماعطلا لمح يف



 لكلا ةووتس "6 1 "دس كاع

 اَذَهَو لَلَح اَذَه قولا فصول يأ بكل فعشيلا فيت اج الوقت
 "ىضت"ب بضتتف

 َنيِذْلا نإ هيلإ هاج ةيسي يكل ملأ ىلع اين همرحي حلو هللا هلحي مل 1 ماَرَح

 سوما | مدقم ربخ يهب أ ةنبف اندلا يا ليلك عبط ل نر تيب ادا 6 يل تلا

 ا ا ا

 كلذ ميرحتب ٌمُهَسمَلَظ اَمَو ءاهرخآ ىلإ 7 ىذا انْمَرَح اوذاه نيذلا لشرف ةيا يف
 , ' د0 ا ل ل :

 كلجر نإ مث كلذل ةبحوملا يصاعملا باكتراب 29 َنوُمِلَظَي َجَُسفنَأ أَوُناك نكِلَو

 5 2 :اذكلصاوةللؤدْعب م اوعجراآ وياك توهم كرشلا :وشلا اولِمَع تريل

| ١ 

  2راي
١ 8 

 يفو (لمجلا امدلحو يقف 'فصت" نيعمو «حراشلا هيلإ راشأ انك .هيردسم "ان" :ةيليلعت " ماللا" :فصت الل

 هللا ٍليِبَس 9 000 ّمِل اولوقت الو :ىلاعت هلوق ف ام لثم «"اولوقت ال" ةلص "ماللا"و «ةلوصوم "ام" :"نايبلا حور"

 اب ديكو ل ةمرشاوب للاب مث بيفامنلا نم مكتنسلا فيم ام نلاع لخ اولوتت ل أ .يدتت+ :ةرعبلا هتان
 .انجاوزأ ىلع مرحمو انروكذل ةصلاخ ماعنألا هذه نوطب يف

 "بذكلا" بصتتي نأ زوجيو «هنم لدب "مارح اذهو لالح اذه" :ىلاعت هلوقو :"اولوقت الكب بصتنم :بذكلا

 لالح اذه :اولوقت ال يأ «ةيردصم "ام"و «ليلعتلل "ماللا"و «"اولوقت ال'ب 'خلإ لالح اذه" قلعتيو «'فصت ب
 رورغلاو نابسحلاب سوفنلا تلوقت ام نأ ىلإ ةراشإ ةيآلا فو (دوعسلا يبأ) .بذكلا مكتنسلأ فصول مارح اذهو
 بذكلا هللا ىلع نورتفيف ءامارح تاللحملا ضعبو الالح ةيعرشلا تامرحملا ضعب انيلع نوكي ماقم ىلإ انغلب دق انأ
 ةاضقلل هيبنت ةيآلا يف اضيأو 2"ةيمجنلا تاليوأتلا" ف اذك «ةحابإلا لهأ ةداع وه امك «ماقملا اذه اناطعأ هنأ

 ."ثيللا يبأ ريسفت" يف امك .نايبو ةجح ريغب اولوقي اليك نيتفملاو
 مهيلع مرحي امو مالسإلا لهأل لحي ام نايب رثإ ميرحتلا نم دوهيلا صخي ام ركذ ف عورش :اوداه نيذلا ىلعو
 يناثلل راشأو "خلإ ةتيملا مكيلع مرح امنإ" :هلوقب لوألل راشأف ءمهيلع مرحملا يغبل امإو هيف ررضل امإ ءيشلا ميرحتو
 امو لحأ ام نيبو نيكرشملا ديدق يف غلاب امل :كبر نإ مث (يواصلا ةيشاح) ."خلإ اوداه نيذلا ىلعو" :هلوقب
 مل ام رفاك لكل حوتفم ةبوتلا باب لب «ةبانإلاو عوجرلاو ةبوتلا نم عنمي ال حئابقلا كلت لعف نأ ركذ مرح
 (يواصلا ةيشاح) .بونذلا نع عالقإلاو ةبوتلا يف يصاعللو ؛مالسإلا يف رفاكلل بيغرت وهف «رغرغي
 يأ «ةسبالملا وأ ةيببسلل هيف ءابلا :ةلاهجب (لمجلا ةيشاح) .ةيتآلا "نإ" ربح هيلع لد فوذحم. قلعتم :نيذلل

 (نيلامكلا ريسفت) .هباقعو هللاب نيفراع ريغ ةلاهحب نيسبلتم



 لحنلا ةروس ١ ه4 رشع عبارلا ءرجلا

 ٌميِهَارَبِإ نإ 04 () مج مط وفعل ةبوتلا وأ ةلاهجلا يأ اَهِدَعَب ْنِم َكَنَر نإ مهلمع

 عيدا ىلإ الفا افيد هل [ اعيطم اًنَناَق ريخلا لاصخل اعماج ةودق دق .ننمإ 221 جرت
 رقاب 5-5 هْنَدَهَو كسا 7 عيشثأل يوسف 4 2 نك 3 ب دوش 7

 آكيَحْوَأ م مث .ىلُعلا تاحردلا مش قلل جت َنيِحلّصلا َنِمْل ةرخاللا ىف ههنِإَو نايدألا
 ررك تا نإ رشم َنِم م ناك اَمَو امي ديالا نيد َهَلِم ْعِبْتأ نأ دعو دمحم اي َكَِيَلِإ

 دئاقعلاو لوصألا يف

 5000 ل .هنيد ىلع مهأ ىراصتلاو دوهيلا معز ىلع اًذَز

 تافص يف هلامكل ؛ممألا نم ةمأ هدحو ناك هنأ :لوألا «ةفلتخم الاوقأ "ةمأ" :هلوق ريسفت يف نأ ملعاو :ةودق امامإ

 نأ :ثلاثلاو «ةمأ هدحو ناك نيعملا اذهلف ءارافك اوناك مهلك سانلاو هدحو انمؤم ناك :دهاحج لاق :ئاثلاو .ريخلا

 نئاثلل كلغاح نإ" ةىلاعت ةلوق ةليلدو في متي ياقلا وهاةمألاك «ةيغبلاو ةلحرلا# لوعفم نعمت ةلعف ةمأ نونكي

 نيرقم «هتقيرط نسحب نيفرتعم هب نيرختفم اوناك نوكرشملاو ؛نيدحوملا سيئر 3ع ميهاربإ ناك املو ؛"امامإ

 الماح كلذ ريصيل ؛ديحوتلا يف هتقيرط هنع ىكحو ةروسلا هذه رخآ يف ىلاعت هللا هركذ مرج ال هب ءادتقالا بوجوب

 ."ريبكلا" نم هلك اذه «ةبذاكلا مهلاوقأل الاطبإو كرشلا نع عوجرلاو ديحوتلاب رارقإلا ىلع نيكر شملا ءالؤهل
 لعجو ءادحاو هنوك عم ةمأ يمس اذلف ؛ةريثك صاخشأ يف ةقرفتم الإ دحوت داكت ال يلا :ريخلا لاصخل اعماج

 ةودقو امامإ هدع وأ ؛كرتشملا مومع ىلع ئبم اهنيب رسفملا عمجو «ةثالثلا رومألا هذه دحأ ةمأ هدع هجو يضاقلا

 :ه دوعسم نبا نع مكاحلا ىور «ةمأ :هلوق نم ال امامإ نوكي امنإ هنإف «ريخلا تافصل اعماج هنوك نم اذوخأم

 عابتالاب دارملا :عبتا نأ (نيلامكلا ريسفت) .هلوسرو هللا عيطي يذلا "تناقلا"و «ريخلا سانلا ملعي يذلا "ةمألا"

 (لمجلا ةيشاح) .راصعألا لدبتب ةلدبتملا عئارشلا نود ؛عورفلا رثكأو دئاقعلاو لوصألا يف عابتالا

 .هنيعب نيدلا وهو «هتيلمأ اذإ "باتكلا تللمأ" نم ءايبنألا ناسل ىلع هدابعل هللا هعرش امل مسا :ةلملا :ميهاربإ ةلم

 "نيد" اهل عاطت اهفإ ثيح نم ةيعرشلا نإف ءرابتعالاب نافلتخمو تاذلاب نادحتم امهو :"يلايخلا" فو ."حورلا" نع

 ,راصعألا لدبتب ةلدبتملا عورفلا . لوصألا يف عابتالا هب رومأملا :ءاملعلا لاق ."ةلم" بتكتو ىلمت اهنإ ثيح نمو

 :يزارلا مامإلا لاقو .(دوعسلا يبأ ريسفت) نيرخآلاو نيلوألا مركأ وهف الإو هدعب اثوعبم هنوك ببسب هل هعابتاو

 داريإو ةلوهسلاو قفرلا قيرطب هيلإ وعدي نأ وهو ديحوتلا ىلإ ةوعدلا ةيفيك يف هتعباتع. رمألا دارملا نوكي نأ لمتحيو
 ."بيطنخلا" يف هلثمو «نآرقلا يف ةفولأملا ةقيرطلا وه ام ىلع «ةريثك عاونأب ىرخأ دعب ةرم لئالدلا



 لحنلا ةروس ْ "هوه رشع عبارلا .-

 اورمأ ,دوهيلا مهو مهيبن ىلع هيف هبف أوفلتْخأ تريزا لع هميظعت ضرف ُتّبَسلَأ َلِعُج ام
 .هيف مهيلع ددشف تثبسلا [و رانيخاو .هديرن ال : اولاقف «ةعمجلا موي ةدابعلل اوغّرفتي ن

 دل نأي ةرمأ نم (3) َنوُفِلَتَحم ِهيِف أوُناَك اًميِف ٍةّسّيقْلآ َمْوَي َمُبَنيَب مُكَحَيَل َكَبر َّنِإَو
 ةمكجلاب هنيد َكْبَر ٍليِبَس نإ !دمحم اي سانلا عد ٠ .هتمرح كاهلاب يصاعلا بذعيو عئاطلا

 ىلا ةلداجاب يأ ىلاي هَل لجو قيفرلا لوقلا وأ هظعاوم ةكَسل َةظَعَومْلاَو تارقلاب

 نَمب ملاع يأ ْمَلَعَأ وه َكََر َّنِإ هججح ىلإ ءاعدلاو هتايآب هللا ىلإ ءاعدلاك ْنَسَحَ ّىه

 لزنو .لاتقلاب رمألا لبق اذهو ؛مهيزاحيف /) َنيدَعهُمْلآ ْمَْعَأَوُهَو هايس نع ّلَض
 ...... "كناكم مهنم نيعبسب ٌنلثمأل' .:هآر دقو دلك لاقف هب لثمو هشذ ةرمح لتق ال

 دعا و

1 
 2 لال

 مهو ,إلتثع ميهاربإ ةعيرش نم تبسلا ميظعت نأ نوعدي اوناك ثيح «ءدوهيلا ىلع در اذه :تبسلا لعج انإ

 هتعيرش نم ناك لب اهل نوعبتم مكنأ متمعز يلا ميهاربإ ةلم نم تبسلا سيل هنأب مهيلع هللا درف :هل نوعبتي
 (يواصلا ةيشاحإ .ةنحلا يف ديزملا مويو ةمعنلا مامت موي هنأل ؛ةيدمحملا ةمألل هللا هراتخا اذلو ؛ةعمجلا موي ميظعت

 نإف ؟ةعمجلا موي رايتخاب هفلاخ فيكف ميهاربإ ةعباتمم رمأ امل هك)ء هنإ :لاقي امع باوج هنأك :إ تبسلا لعج

 (لمجلا ةيشاح) .هنومظعي ىسوم موق نأ ةداهشب تبسلا موي ميظعت هعرش يف راتخا دق الَتِلَع ميهاربإ نأ رهاظلا

 (نيلامكلا ريسفت) .دوهيلا مهو كلذ اوبأ مهرثكأو «ةدابعلل ةعمجلا مهرايتخا يف هوعاطأ مهضعبف :هيف اوفلتخا

 ددشف «تبسلا وهو ضرألاو تاوامسلا قلخ نم هيف هللا غرف يذلا مويلا ديرن :اولاقو ةدابعلل :تبسلا اوراتخاو

 ةمرح عييضتب يأ :هتمرح كاهتناب (نيلامكلا ريسفت) .هيف ديصلا ميرحتب مهالتبا ثيح تبسلا ف يأ هيف مهيلع هللا

 ميمعتلا ىلع ةلالد ؛'عدا_ل فودذحملا لوعفملا وه :سانلا عدا .ميظعتلا وهو ؛مارتحالا ئيعمب ةمرحلاو «تبسلا

 (لمجلا ةيشاح) :ءاعدلا لعفا يأ ءادارم لوعفملا نوكي ال نأ زوجيو طي هضعب مومع ىلإ ةراشإ هيفف
 يهو :ةحيصفلا ةمكحملا ةلاقملاب انهه "ةمكحلا" مهريغو يواضيبلا يضاقلاو يرشخمرلاك نورحآلا رسف :نآرقلاب

 يف امك مصخلا مازلإال لب باوصلا راهظإل ال «ةعزانملا يه ةلداجما :ةلداجملاب .ةهبشلل ليزملا قحلل حضوملا ليلدلا

 روهشملا قا ةملسم .تامدقم نمءايكرم ليل نوكي نأ نسحألا لدكلاو ةرظاتملا اتهف اةارملا نكل :"ةينيقرلا"

 ىدهلا لهأ بناج ريبعت ةمكح :نيدتهملاب ."ريبكلا" يف اذكه ءلئاقلا كلذ دنع ةملسم تامدقمو روهمجلا دنع

 لالضلا لهأو ةيلصألا ةرطفلا ىلع اورمتسا ىدهلا لهأ نأ ىلإ ةراشإلا لعفلاب لالضلا لهأ بناج فو ءمسالا ةغيصب

 لتق امل :ه#ؤ ةريره يبأ نع يقهيبلا هاور :لزنو (يواصلا ةيشاح) .لالضلا ثادحإب اهولدبو ةرطفلا كلت اوريغ
 (نيلامكلا ريسفت) .هنطب اورقبو هريكاذم اوعطقو هنذأو هفنأ عدجف هب لثمو هدد ةزمح
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 ٌريَح ربصلا يأ َوُهَل ماقتنالا نع متربص نِّلَو ءهب مئبِقوع ام لثِمب أوُبِقاَعَف َمُثَبَقاَع ّنِإَو

 هاب الإ َكُرْبَص اَمَوٌريِصََو ..رازبلا هاوز هنيمي نع رفكو 525 تفكف جر تريربّصلل
 ىف ٌىلَت الَو مهامإ ىلع كصرحلا اونمؤي مل نإ رافكلا يأ َرِهيَلَع نرخ اَلَو هقيفوتب

 نزحت الو :هلوقب قلعتم

 َنيِذّلآ َعَم هلأ َن .مهيلع كرصان ذاق مهركمب مدنا ل يأ ج ) َتوُرُكَمَياَّمِّيِقيَص

 .رضتلاو نوعلاب ربصلاو ةعاطلاب -- وت م نك يصاعملاو رفكلا ْأوَقَنَآ

 عفان رشع و ةئام كامثلا تايألا #4 كن ونتفُيل اوداك نو 0 ةيكم ءارسإلا ةروس

 ا

 ما 0 ل م 9 10000
 523 85 2238 مخ 858 285 ةره64 384 2358 85 ه5 لّرَسا ىدلا هيزنت يأ ةدحب

 ال هنأب :بيجأو «فيسلاب الإ دوق ال :لاق نمل افالخ ءصاصقلا يف ةلثئامملل ازاوج هيفو :يبرعلا نبا لاق :متبقاع نإو

 عاش لآ :لاق ؛مهاردلا ةداب يف عمي مث لجرلا نوخي لجرلا نبع لثس : يعخنلا ظفلو ءاهيلع اك الدتسا انهه يعخنلاو

 :انهه بعك نبا نع يذمرتلاو رازبلا هاور :فكف (نيلامكلا ريسفت) .ةيآلا هذه الت مث ؛هناحخ ام لثك. مهارد نم بهذ

 .ةي ردم "نه" نأ ىلإ زاشأ :مهركمب مت ال (نيلامكلا ريسفت) .نيترم تلزن اهنأب عمجي دقو ,حتفلا موي تلزن

 :هلوقب قلعتم "ريغتلاو نوعلاب' :هلوقو ةءاساإلا دض ال ءاليمح عيشلا لعج يعمم كاسحاإلاف :ربصلاو ةعاطلاب

 (لمجلا ةيشاح) . نيذلا عما

 :هلوق يهو «ةينامثلا نم ةريخألا ةيآلا نأ اذه ىلع دريو هتاريصن اناطلس#» :ىلاعت هلوق اهرخآ :نامثلا تايآلا

 سابع نبا نع تايآ رشعو ةيآ ةئام اهددع "ريبكلا" يفو (لمجلا ةيشاح) .«#قدص لخدم ئلخدأ بر لقو#

 اناظطلس كندل نم يل لعجاو# :هلوق ىلإ #ضرألا نم كنوزفتسيل اوذاك نإو#» :هلوق ريغ ةيكم اهنأ اهكذ

 .اهرخآ يف تايآ الإ ةيكم ةيآ ةرشع ىدحإو ةئام ليئارسإ نب ةروس :دوعسلا يبأ ةرابعو تايندم اهإف ةباريصن

 ملع مسا ناحبسو :ردصملا وه حيبستلاف ءاناحبسو احيبست هللا تحبس :لاقي :حيبستلل ملع مسا ناحبس :ناحبس

 :ىىلاعت هلوق هيلع لدي .دعابتلا ةغللا ف حبسلا :مظنلا بحاص لاق ءءوس لك نم ىللعت هللا هيزنت :هريسفتو «حيبستلل

 . ريبكلا نم يغبني ال امع ههزنو هدعب يأ ىلاعت هللا حبس :نيعمف «دعابت يأ هياحبس راهنلا يف كل نإ
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 اًضقألا دجَشَملا لإ ةكم يار اَرَجْلا دجتملا ترو هتاذه ليلقت ىلإ هريكتت ةراشإلا

 :ليقو ءاحيبست ىيعمج اناحبس «نيقولخملا تافص نع هللا حبسأ :هريدقت :هراهظإ كورتم رمضم لعفب هباصتناو -
 (نايبلا حور) .هزنتلا ئيعم. نارفغك ردصم وه

 مالسلا امهيلع ميرم نبا ىسيع يف اومهو «ةهولأو ةوبن هيف مهوتي الثل ؛هيبن نودو "هدبعب" :لاق امنإ :ةدبعب
 ماقم فرش ةراشإ هيفو ءاهراوطأو ةيرشبلا تاداعلل اضقانم ىلعألا ىلإ مسجب هجورعو ناوكألا نع هخالسناب

 قحلا ىلإ قلخلا نم فرصني ةيدوبعلاب نأل ؛ةلاسرلا نم لضفأ ةيدوبعلا نإ :هريسفت يف مامإلا لاق نح ؛ةيدوبعلا

 هديس ىلإ هرومأ لكي نأ ةيدوبعلاو .قرفلا ماقم يهف قلخلا ىلإ قحلا نم فرصني ةلاسرلابو «عمجلا ماقم يهف
 نإ :هرس سدق ربكألا خيشلا لاق ءاهنيب ام ناتشو ةمألا ماهمت لفكتلا ةلاسرلاو هماهم حالصإب لفكتملا وه نوكيف

 هحورب ةرم جرع اَنْلَع هنأ ىلع هيلع لدي يذلاو هحورب يقابلاو .هدسجب ةدحاو «ةرم نوثالثو عبرأ 3ع هجارعم

 سنج نم وه يذلا قاربلا نأ اضيأو ءاعيمج دسجلاو حورلل مسا "دبعلا" نإف "هدبعب ىرسأ" :هلوق ءاعم هدسحو

 ذإ نوركنملا هدعيتسا امل خالسنالا وأ ءانفلا لاح وأ مونلا لاح حورلاب ناك ول اضيأو ءداسجألا لمحي امنإ باودلا

 (نايبلا حور) .مهنيب هنوفراعتيو كلذ لثم مه لصحي للملا عيمج نم نوؤيهتملا
 يف ريسلا نأ :باوجلاو ؟هركذ يف ةدئاف يأف ؛ءارسإلا موهفم يف ربتعم ليللا نأ :اهريرقت ؛ةهبش باوج :هركذ ةدئافو

 فرعملا نأل ؛اركنم هركذ نود نم هنم ادافتسم نكي مل هتدم ليلقت نأ الإ ءارسإلا ظفل نم ادافتسم ناك نإو ليللا

 .حورشلا نم لوصألا يف روكذم وه ام ىلع اركنم دغ قلطي هنإف دغلا ودغ يف امك «باعيتسالا ىلع لدي
 فالخب اذهو ؛ءكلذ نم لقأ :ليقو «ثالث :ليقو «ةعاس عبرأ ردق :ليق ؛ليللا نم ليلق ءزج يأ :هتدم ليلقت ىلإ

 يفو (انخيش) .ليللا ءازجأ عيمجم ريسلا قارغتسا ديفي فيرعتلا عم بيكرتلا نإف «ليللا هدبعب ىرسأ :ليق ول ام
 ضيعبتلاو ليلقتلاو ؛ليلقتلل نوكي دق ريكنتلا نأل كلذو ؛"هتدم ليلقت ىلإ هريكنتب ةراشإلا" :هلوق : "يحركلا"

 نأ ىلع تاياورلا حصأ :مارحلا دجسملا نم (لمجلا ةيشاح) .ليلقتلل وه ام ضيعبتلا ف لمعتساف نابراقتم

 (نايبلا حور) .دجسم هلك مرحلاو مرحلا نم اهتيب ناكو «بلاط يبأ تنب ئناه مأ تيب نم ناك ءارسإلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ئناه مأ تيب يف ناك هنأ :يور امل ؛هنيع دجسملا ال هب اهتطاحإل ؛ةكم دجسملاب دارملا نأ نعي :ةكم

 «ةنس نيعبرأب ةبعكلا ب نأ دعب 23#ع مدآ هانب ةبعكلا دعب ضرألا يف نب دحسم لوأ وه :ىصقألا دجسملا

 .مهفاكم يف امامإ مهب ىلص هنأل ؛نيلسرملاو ءايبنألا عيمج ىلع هفرش رهظيل سدقملا تيب ىلإ ءارسإلا يف ةمكحلاو

 لهسيلو ءاقلطم هريغ ىلع مدقتلا هل ناطلسلا نأل ؛ناطلسلا وه نوكي هتيب يف ناسنإلا ىلع مدقتي يذلا مهفأشو

 (يواصلا ةيشاح) .كانه نورشحي قلخلا نإف هيف همدق عضو ثيح رشحملا هتمأ ىلع
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 بئاجع ايات ب ,هيرغل راقألاو رامتلاب سلو اَنكَرَب ىذَلأ هنم هدعبل ؛سدقملا تيب

 ءارسإلاب هيلع معنأف «هلاعفأو 0 يبنلا لاوقأب ملاعلا يأ: ٌريِصَبْلا ْعيِمَّسلآَّوه هن انتردق

 هتاجانمو توكلملا بئاجع ةيؤرو ءامسلا ىلإ هجورعو ءايبنألاب هعامتجا ىلع

 عضي «لغبلا نودو رامحلا قوف ضيبأ ةباد وهو «قاربلاب تيتأ :لاق 5 هنإف «ىلاعت
 ةقلحلاب ةبادلا تطبرف ءسدقملا تيب تيتأ تح يب راسف هتبكرف ؛هفرط ىهتنم دنع هرفاح

 .نيتعكر هيف تيلصف تلخد مث مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا اهيف طبري ىلا

 حور" يفو :مارحلا دجسملا نيبو هنيب ةفاسملا دعبل ؛ىضقألاب يمسو :"ريبكلا" يف لاق ىصقأ هنوكل هيجوت :هنم ةدعبل

 رثكأ امهنيب ناك و ءةكم نم دجاسملا دعبأ وهف دجسم هءارو دئنيح نكي م هنأل ؛دعبألا يأ ىصقألاب يمسو : نايبلا

 طبهم هنأل ؛ايندلاو نيدلا تاكرببو ءهلوح ةكربلا انلعح يذلا دجسملا :"هلوح انك راب يذلا" :هلوق ءرهش ةريسم نم

 (يواضيبلا ريسفت) .ةرمثملا راجشألاو رافألاب فوفحمو ,#ع ىسوم ندل نم ءايبنألا دبعتمو .ةكئالملاو يحولا

 مهروبق نم هللا مهجرخأف ,حيحصلا ىلع اعم مهحاورأو مهداسجأب يأ مهريغو لسرلا :ءايبنألاب هعامتجا ىلع

 نيدتقم هفلخ عيمجلا لف ىضم نم نينمؤملا تاومأ حاورأبو ةكئالملاب اضيأ عمتجاو سدقملا تيب يف مهرضحأو
 (لمجلا ةيشاح) .رانلاو ةنحلاو ةكئالملاك هدهاشن مل يذلا يفخلا ملاعلا وهو :توكلملا (لمجلا ةيشاح) .هب

 ةدشل ؛قربلا نم وأ هريس ةعرسل ؛قربلا نم هقاقتشاو ءءابلا مضب وهو ةنجلا نم ليربح هب ىناتأ يأ :قاربلاب

 اهفرعو ريعبلا مئاوقك اهمئاوقو ناسنإلا دخك قاربلا دخ :"راربألا عيبر" يف لاق ؛هؤلألت تاعملو ءهضايب ءافص

 جرع مث لاق" هلوقو مالسإلا "ةرطفلا تبصأ" :هلوقو ءهرصب يأ "هفرط" :هلوقو (نايبلا حور) ءسرفلا فرعك
 هلعافو ملسم يف امك هنع يورم ثيدحلا نأل ؛كلام نب نمل وه يذلا يوارلا مالك نم "لاق" ظفل "خس يب

 باب دجسم ةقلح :ةقلحلاب .يعم دعص يأ لعافلل اينبم ناتحتفب ' جرع مث " لوقو نقلك ىلا ىلإ ةوعي ريمض

 كديعس يأ ثيدح ظفل كلذب حرصيو «قاربلا اضيأ نيقباسلا ءايبنألا بوكر ىلع ليلد هرهاظ فو «سدقملا تيب

 هيف اهظبرت ءايبنألا تناك ىلا ةقلحلاب باد تقث وأ :يقهيبلا دنع
 ال

 3 :ذ وعسم نبا نع ىرخأ كه عءنيتعكر انم دحاو لك ىلصو ."ليئربحو انأ تلخدف' :ةياور قو :تلخد مت

 تيلصف ئيممدقف «ةالصلا تسبقأف نذوم نذأ مث ءدجاسو عكارو دعاقو مئاق نيب ام نييبنلا تفرعف دجسملا تلخد

 مترم هدنعو ىسيعو ىسومو ميهاربإ مهنم ءايبنألا نم طهر يل رشنو :ىلعي يبأ دنع ئناه مأ ثيدح فو .'ممه
 - 2 ضرف نإف يناثلا رهاظلاو :هيف فلتحا ؟الفن وأ اضرف ةالصلا هذه تناك لهو .مهممأف ةالصلا تناح مث
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 لاق «نبللا ترتحاف «نبل نم ءانإو رمح نم ءانإب ةكلع ليئربج ينءاجف تجرح مث

 :هل ليق «ليربح حتفتساف ايندلا ءامسلا ىلإ يب جرع مث :لاق ,ةرطفلا تبصأ :ليئربح

 ,هيلإ لسرأ دقو :ليق 0 دمحم :لاق ؟كعم نمو :ليق «ليربخ لاقف ؟تنأ نم

 إ1ط01 ريخب ىل اعدو يب بحرف 32 مداب انأ اذإف ءانل حتفف هيلإ لسرأ دق :لاق
 ليربجيو يب 0 جال ص ا رح صحم

 ام ثيدحلا يف نإف ؛هدعبو جورعلا لبق سدقملا تيبب مي ىلص ريثك نبا لاقو ءهجورع لبق نكي مل ةالصلا -

 (نيلامكلا ريسفت) .هنم عنام الو كلذ ىلع لدي

 ةمالع ترتحا :ملعأ هللاو هانعمو :لاق «ةماقتسالاو مالسإلا انهه ةرطفلاب دارملا :يوونلا لاق :ةرطفلا تبصأ

 رمخلا امأو «ةبقاعلا ميلس اغئاس ارهاظط ايبط داهبس هنوكل ؛ماللسإإلا ةيذاع نيللا لعجو لاق .ةماقتسالاو مالسإإلا

 يأ لاق «قأي ام عيمج يف هانعم :هل ليق (نيلامكلا ريسفت) .لآملاو لاحلا يف رشلا عاونأل ةبلاجو ثئابخلا مأ اُهإف

 امك ةبوحأ ةثالثو ةلئسأ ةثالث ركذي عبسلا نم ءامس لك يفو ."تنأ نم" :اهابب لكوملا يأ ءامسلا باوب لاق

 الهأو هب ابحرم" :ليق :ةروهشملا ةياورلا فو ءراصتخا هيف :خلإ تنأ نم (لمجلا ةيشاح) .(انخيش) ريسلاب ملعي

 (يواصلا ةيشاح) ."ءاج عيجملا معنو ةفيلخلا معنو خألا معنف «ةفيلخ نمو خأ نم هللا هايح

 ناك ةوبن رمأ نأل ؛رهشأ لوألاو ءايبن ثعبو هيلإ يحوأ هانعم :ليقو «جورعلل هيلإ لسرأ يأ :هيلإ لسرأ دقو
 (ديس) .هيلإ لسرأ دقو بلطا ريدقتلاو «تاوامسلا نازح ىلع ىفخي داكي ال توكلملا يف اروهشم

 ؛عبسلا تاومسلا ف مهركذ 5 ءايبنألا ةيقبك اعم هدسجو هحورب يأ مدآ يقل ٍنأجافف يأ :مداب انأ اذإف

 عال ؤه هقبس سدقملا تسب يف ءايبنألا ةلمج يقف كلذك ءمهي عمتجا نأ دعت مهحاورأو مهداسحأب ممم دو يبلا عمتجاف

 (لمجلا ةيشاح) .جيراعملا تاطوسيم يف ةروكذم مكحلا اهيف مهدجوف دعص مث ؛«تاوامسلا ىلإ نوروكذملا

 هنم جرخي بابو ةدوسأ هراسي نعو «ةبيط حير هنم جرخي بابو ةدوسأ هنيع نعو" :تاياورلا ضعب يف :التلع مداب

 :لاقف «ءكلذ نع ليربج لأسف «ىكبو نزح هلامش لبق رظن اذإو «رشبتساو كحض هنيمي لبق رظن اذإف «ةثيبح حير
 لبق لحدي نم أر اذإف ىرانلا ىاأن هراسي نع يذلاو عةنجلا تمي ةنيك نع يذلا بابلاو هين مسن ةدوسألا هذه

 (يواصلا ةيشاح) ."ىكب هراسي لبق لحدي نم ىأر اذإو كحض هنيع

 نمو «سلفو مترك لثم بحرو بيحر وهف «عستا برق باب نم ابحر ناكملا بحر :"حابصملا" يف :يب بحرف
 لاق يأ "يب بحر" :هلوقف ءابحرم هل لاق يأ ديدشتلاب هب بترو ءاعساو اناكم تلزت أ كلب ابحرف :ليق انه

 هنألف ةكِثَع مدآ امأ ءحلاصلا يبنلاو حلاصلا نبالاب ابحرم مالسلا امهيلع ميهاربإو مدآ نم بيحرتلا ةغيصو ءابحرم :يل
 نيروكذملا ءايبنألا ةيقب نم بيحرتلا ةغيص امأو «هلسن يف هدعب نم ءايبنألا راصحنالف ايل ميهاربإ امأو ءرشبلا وبأ

 (لمجلا ةيشاح) .حلاصلا يبنلاو حلاصلا خألاب ابحرم يهف انه



 ءارسإلا ةروس ٠ رشع سماخلا ءزجلا

 :ليق «ليربح :لاقف ؟تنأ نم :ليقف «ليربج حتفتساف «ةيناثلا ءامسلا ىلإ انب جرع مث

 ينباب انأ اذإف انل حتفف «هيلإ ثعب دق :لاق ؟هيلإ ثعب دقو :ليق ءدمحم :لاق ؟كعم نمو

 ءامسلا 1م وارسو وا ل يسوي باع
 .دمحم :لاق ؟كعم نمو :ليقف «ليربج :لاق ؟تنأ نم :ليقف «ليربج حتفتساف ةثلاثلا

 دق وه اذإو الكلع فسويب نأ اذإف انل حتفف «هيلإ لسرأ دق :لاق ؟هيلإ لسرأ دقو :ليقف

 حتفتساف ةعبارلا ءامسلا ىلإ انب جرع مث «ريخب يل اعدو يب بحرف نسحلا رطش يطعأ

 دقو :ليقق 26 دي :لاق ؟كلعم نمو, ؛ليقق «ليربح :لاق ؟عنأ نح ليقق يرجح

 ميم انور دبس ل0 سارا ا يايا

 تنب يهو ميرم نبا ىسيع نأل ؛ىسيع مأ هتلاخ نبا ىييو «هتلاخ نبا ال ,ىبحي ةلاخخ تنب نبا ىسيع ذإ ؛ةحماسم

 ءامسلا يف ميقم ىسيعو «ءىسيع تدلو ميرمو «ميرم تدلو ةنحو ىحيب تدلو عاشأف ؛عاشأ تحأ ةنحو ةنح

 ف لاقو .باوصلاب ملعأ هللاو .ةكئالملا تافصب هفاصتال ؛ماني الو برشي الو لكأي ال ةكئالملا عم ةيناثلا

 .امهنم دحاو لك مأ ىلع ةلاخلا قدصل ؛سنجلل هيف ماللا لإ ةلاخلا باب" :هلوق ”تاقيلعتلا'

 ىطعأ يذلا نسحلا كلذ ريغ دلو هتسحو قلخلا عيمج نيب مسق رخآلا فصنلاو هفصن يأ :نسحلا رطش ىطعأ دق

 :لوقأ ءنسحلا فصن يأ :رهظملا لاق (يواصلا ةيشاح) .هريغل ءيش هنم طعي ملو مسقنم ريغ وه ذإ ؛اهرطش فسوي
 رطشلا نأل ؛هضعب :ليقو هنامز لهأ عيمج نسح فصن وأ اقلطم نسحلا سنحج فصن ىعملا نوكي نأ لمتحي وهو

 دئاز ضعب هب داري نأ الإ مهللا ,حدملا ماقم همئالي ال هنكل :لوقأ ءاقلطم هضعب هب داري دق ءيشلا فصن هب داري امك

 امإو دي انيبنب لكشي الئل ؛يونعملا ةحالملا نود يروصلا نسحلا ةدايز ىلع لمحيف قلطم امإ وهو «هريغ نسح ىلع
 ثرو هنإ :لاقي .نسحلا نم ةهج وأ هضعب وأ هفصن يأ :"عمجملا" يفو (ةاقرم) .رهظألا وهو هنامز لهأ ةبسنب ديقم
 .نسحلا يثلثب هتدج نعي همأو فسوي بهذ :ليقو ,نسحلا سدس تيطعأ دق تناكو هتدحج نم لامحلا كلذ

 (لمجلا ةيشاح) .دولحلا نوثبلي اوناك هلبقو بايثلا طاخ نم لوأ وه :سيردإب

 هيف :"لهلا" ىف لاق نحل (قلامكلا روستو .عرمقك تارهع اعد تناك ىف مأ "عاشأ" نإف :ةلاخلا ينباب



 ءارسإلا ةروس "5 رشع سماخلا ءزججا

 دق "لاق ؟هيلإ ثعب لقو :ليقف 2 ديحم :لاق ؟فلعتف نمو :ليقف «,ليربج :لاقف

 ىلإ انب جرع مث «ريخب يل اعدو يب بحرف ,إكتاع نورامي انأ اذإف انل حتفف ءهيلإ ثعب

 ؟كعم نمو :ليق «ليربح :لاق ؟تنأ نم :ليقف «ليربح حتفتساف «ةسداسلا ءامسلا

 اع ىسوع.انأ اذإف انل حتفف «هيلإ ثعب دق :لاق ؟هيلإ ثعب دقو :ليق دو دمحم لاق

 نم :ليقف «ليربج حتفتساف «ةعباسلا ءامسلا ىلإ انب جرع مث «ريخب يل اعدو يب بحرف
 دق :لاق ؟هيلإ ثعب دقو :ليق ظص لمحت :لاق ؟كععم نمو :ليقف «ليربج :لاق ؟تنأ

 اذإو ءرومعملا تيبلا ىلإ دنتسم وه اذإف التل ميهاربإب انأ اذإف ءانل حتفف ءهيلإ ثعب

 ةردس ىلإ يب بهذ مث «هيلإ نودوعي ال مث ءكلم فلأ نوعبس موي لك هلحدي وه

 ام هللا رمأ نم اهاشغ املف «لالقلاك اهرمث اذإو ةليفلا ناذآك اهقرو اذإف ,ىهتنملا

 (نيلامكلا ريسفت) .سولجلا دنع ةلبقلا رابدتسا زاوج هيفو «ةبعكلا لاثم ءامسلا يف تيب وه :خلإ رومعملا تيبلا

 ضرألا لهأ لامعأب ةكئالملا يهتني اهيلإ «ةنحلا ىصقأ ف ةعباسلا ءامسلا قوف ةرجش يهو] :ىهتنملا ةردس ىلإ
 ال ةاردتسالا وهو لكشلا يف يأ "ةليفلا ناذآك" :هلوقو «ةمحرلا راونأو ةيشرعلا ماكحألا لزنت اهيلإو ءءادعسلا نم

 ىلإ يأ [(نايبلا حور) .ةميظعلا ةرحلا يهو ةلق عمج "لالقلاك" :هلوقو ؛قلخلا لظت اهنم ةدحاولا ذإ ؛ةعسلا يف

 هذهو «ةسداسلا ءامسلا يفف اهلصأ امأو «تاوامسلا قوف وهو يسركلا فوج يف اهعورف نإف اهعورف لباقم
 (لمجلا ةيشاح) .قلخلا عيمج لظت اهنم ةقرو لكف الإو لكشلا يف يأ "ةليفلا ناذآك" :هلوقو ؛قبن ةرجش ةردسلا

 (نيلامكلا ريسفت) .يوونلا هلاق هي يبنلا الإ دحأ اهزواجي ملو اهيلإ يهتني ةكئالملا ملع نأل ؛كلذب تيس : ىهتنملا

 (نيلامكلا ريسفت) .افصنو نيتبرق عست :ةلق عمج لالقلاك اهرمث اذإو «ليفلا عمج ةبنعك يهو :ةليفلا ناذآك اهقرو اذإف

 اهاشغف" :ملسم دنع ىرحخأ يفو "يه ام يردأ ال ناولأ اهاشغف" :ئرافخبلا دثع رذ يىبأ ثيدح يف :2! اهاشغ املف

 (نيلامكلا ريسفت) ."كلم اهنم ةقرو لك ىلع" :ةياور قو "بهذ نم دارج" :ىرخأ يفو ؛"بهذ نم شارف

 يلا ةلاحلا كلت ريغ نسسحلا نم اهل راصف ةيهلإلا ةرضحلا رون نم ىشغ ام ةردسلا ىشغ يأ :هللا رمأ نم اهاشغ املف
 (ذايبلا حور) .يئارلا شهدت نسحلا ةيؤر نأل "اهنسح نم اهفصي نأ عيطتسي قلخ نم دحأ امف" :هلوقو ءاهيلع تناك



 ءارسإلا ةروس ش ام 1: رشع سماخلا ءرجلا

 يح تلزنف «ةالص نيسمخ ةليلو موي لك ف يلع ضرفو ,ىحوأ ام يلإ ىحوأف :لاق
 لك ةالص نيسمخ :تلق ؟كتمأ ىلع كبر ضرف ام :لاقف طع ىسوم ىلإ تيهتنا

 دق ينإو ؛ءكلذ قيطت ال كتمأ نإف ؛فيفختلا هلسف كبر ىلإ عحرا :لاق «ةليلو موي

 ّيمأ نع ففخ بر يأ :تلقف «يبر ىلإ تعجرف :لاق ؛مهربخو ليئارسإ نب تولب
 ينع طح دق :تلق ؟تلعف ام :لاق «هَتِلَع ىسوم ىلإ تعجرف ءاسمح ٍنيع طحف

 :لاق ,كتمأل فيفختلا هلسف كبر ىلإ عحراف ؛ءكلذ قيطت ال كتمأ نإ :لاق ؟اسمنح

 'إطظط 98 اسمخ اسمح ىنع طحيو 8ع ىسوم نيبو يبر نيب عحرأ لزأ ملف

 هللا الإ هملعي ال هنأو «هلامجإو هماكإ ىلع كرتي نأ باوصلا ىلإ برقألا طوحألاو ءىحوأ ام نايب يف اوملكت :ىحوأ ام

 ةيض رف اا ياا .طابنتسا وأ ةياورب كلذ انت ع ج1 فاصل ير ضعب هرسف لقو ا

 نأ ءايبتألا ل هريغ قا عل ويا د 5 ويس ونه 0 ُق ل ماي داس ف عض ا . ىس وش ىلإ

 نأ بلظ .هنوكل 4226 دمحم ةمأب #كفع ىسوم قفرف :وهيلع تلقتف اهريغ هب فلكي مل امن ةالصلا نم تقلك :هتمأ
 ؛هددرتو هتعجارم بحأف «بلط ريغب اهان 0 دمحم و ءاهلني: ولف ةيؤرلا ةئفع ىسوم بلط دقف اضيأو اهنه تركي

 (يواصلا ةيشاح) .ىأر نم ايئار نوكيل ؛راونألا كلت نم 3# ىسوم سبتقيف ةيؤرلا رون نم دادزيل
 لاوزلا تقو ىف نيتعكرو ةادغلا يف نيتعك رب ىلاعت هللا نذإب مهتفلك نأب مهتبرح+و مك ربتخا يأ :مشربخو

 تيحاي يذلا ناكملا ىل 1 بلص ليسوا رسوم ووو كلذ اوقيطي ملف يشعلا يف ف نيتعكرو

 ناكملا اذه لعج هللا نأ دارملا لب ءرفك كلذ داقتعا نإف 4 سسوس رك ند نأ اولا, سيلو ءيبر هيف

 (ي واصلا ةيشاج-) .ةيونعملاو ةيييطأا نيتعف رلا نيب هل عمجيل ؛هيف هيجاني ع دمع اةكحسل ارق

 انهه عقوو "اهرطش عضوف' :يراخبلا ثيدح يف ءاجو ل قباسلا ثيدحلا يف رم دق :اسمح ىنع طح دق
 .نيتعفد ف رشعلا عضو هنأك و ءرشعلا اذكو :تلق ؛ةدحاو ةعفد هنوك نم معأ هلا رك ذ :خيشلا لاق ءاسمخ

 امسح فيفختلا نأ ثياب ةياور تقمح دقو «ضعبلا تبانلا ثيدح قف رطشلاب دارملا وأ :.تاعفد نت دوم رطشلاو

 (تاعمللا) .انهيلع تاياورلا يقاب لمح نيعتيو .ةدمتعم ةدايز يهو اسمخ

 كلت يف هبر ىأر دقف ىلوألا ةرملا قانفآر امك هبر اهيف ىري ةره لكو ؛عست تارملا ةلمجف «ىلاعت هللا :ينع طحيو

 (ي واضلا ةيشاح) .تارم رشع ةليللا



 كلتف رشع ةالص لكب ؛ةليلو موي لك يف تاولص سمح يه !دمحم اي' :لاق يح

 هل تبتك اهلمع نإف ؛ةنسح هل تبتك اهلمعي ملف ةنسحب مه نمو «ةالص نوسمخ

 تلزتف «"دحاو ةئيس تبتك اهلمع نإف ءبتكت مل اهلمعي حلو ةئيسب مه نمو ءارشع

 ؛كتمأل فيفختلا هلأساف كبر ىلإ عحرا :لاقف هتربخأف اء ىسوم ىلإ تيهتنا يح

 ناخيشلا هاوز «تييحتسا يح ير ىلإ :تعجر دق :تلقف «كلذ قيطت ال كتمأ نإف

 2 هلل لوسر لاق :لاق 5 سابع نبا نع كردتسملا ف مك احلا ىؤرو . ملسمل ظفللاو

 قس دع هضاب ”ارونلا بتكولا ىو اَنْيَناَءَو ىلاعت لاق « لجو زع ير تيأر'

 ةءارق يفو مهرمأ هيلإ نوضوفي 2: ٌدليكَو ٍنوُد نِم ْأوُدِخَكَت ال نأل ليووتإ
 9 8 حتي نتغا 3  هد هور 5 7 « اعني ١) ألا ك4 ا.إ هرأإ|إ سب ءاخ . ١ ىلا

 حون عم انلمح نم ةيرد اي ..ومضف لوقلاو ,ةدئاز تأ"ف اتافتلا ةيناقوفلاب ا ودححتت

 (يواصلا ةيشاح) .. ةدحعاا ةئيسس كتريتك" :هلوق ىلإ انه نم يبسسدف ثيدح اذه :لاق وع

 ءرشلاو ريخلا يف صخشلا هب فلكي يذلا وه ذإ ؛ميمصتلاو مزعلا امك دارملاو هللا مالك ةلمج نم اذه :ةنسب مه نمو

 «نسفنلا تيدخ- نم فعضأ وه يذلا رطاخلاو ءمحلا نم كاقضأ وه عذلا سفنلا ثيدح و «هنم فعضأ وه يذلا مهلا امأو

 :هلوقب ةسمخلا مهضعب مظنو ءرش الو ريخ يف ةعبرألا هذكهب فيلكت الف ءرطاخلا نم فعضأ وه يذلا سحاحملاو

 اعمتساف سفنلا ثيدحف رطاخف اوركذ سجاه سمح دصقلا بتارم

 (لمجلا ةيشاح) . اغقو لق ذدحألا هيفف ريحألا ىئوس تغفر اهلك مزعف مه ةيلي

 طخلا تارم يف اهدعب عستلاو ضرفلا ةرم يف ىلوألا ؛تارما رشنع ىسأر| ئيعب ءارسإلا ةليل يأ :لجو رع ىبر تاو

 ةردقم ليلعتلا مالو ؛ةيردصم "نأ"و ةيفان "ال"و نونلا فذخب بوصنم :اوذختي ال نأ (لمجلا ةيشاح) .طاقسإلاو

 "نأ"و ةيهان "ال"و نونلا فذحب موزحم وهف ةيناقوفلا ةءارق ىلع امأ ؛ةيناتحتلا ةءارق ىلع اذهو ؛حراشلا اهردق امك

 نعم اهيف ةلمج ردقيف ذئنيحو اًكدايز عضاوم نم سيل اذه نأل ؛ةرسفم انه اهأ بسانملا :ةدئاز نأف .لاق امك ةدئاز

 (ي واصلا ةيشاح) . هيلع ريسفملا اهلمح ةروصلا بسحب ارهاظ ادايز هحجو ناك املو عهفورح نود لوقلا

 نم ةيرذ اي" : ريدفتلاف «فدح مالكلا يفف اذنه نيلبعاو ءف وذحم عادنلا فرحو : دان حراشلا هلعج ١ ةيرذ

 ءانخيش خلإ "تاعاطلا لعفب ىلاعت هلل ركشلا ةرثك قو «دايقنالاو ةيدوبعلا يف حون ناك امك اونوك حون عم انلمح

 - :اهدحأ دجوأ اهيفو ءاهبصن ىلع ةماعلا "ةيرذ" :هلوق :"نيمسلا" فو .فوذحمنلا اذهل ليلعت "خلإ ناك هنإ" ةلمجو



 ءارسإلا ةروس ظ 7 ا يشاع صاللا ءزجلا

 ائْيَصَقَو .هلاوحأ عيمج يف ادماح ءانل ركشلا ريثك ,) اًروُكَّش اَدْبَع يراك ههَنِإ ةنيفسلا يف
 نّيَنَّرَم يصاعملاب ماشلا ضر أضرألا ىف َنُدِسفْمَل ةاروتلا سّتكلا ىف ليَِرْسِإ ََب نإ انيحوأ

 5 داسفلا َنرَم لوا يقلوَ ُدَعَو َءاَج اذإف .اميظع يقي #1 2 اريبخك اًولُع ّنلعَعَلَو

 اوددرت ْأوُساَجَف شطبلاو برحلا يف ةوق باحصأ ٍديِددش س ىؤأ آَنّل اًداَبِع ْمَكيلَع

 هب يرتقت دقو تيراتو مك و بيسو مك لدي فراخ طسو ور يزل ٌلَلِخ مجال

 علو ظفللا يف اهرثم عقوبام داق و نوكيو ."اليكو" وه يناثلاو ,"وذختي"ل لوألا لوعفملا ىلع بوصنم هنأ -
 ةريكلاو ةكئالملا اولَجت نأ كر 2 الر :ىلاعت هلوقك ءالكو حون عم انلمح نم ةيرذ اوذحنت ال يأ (عمج هب

 هيو ءصاصتخالا ىلع ةبوصنم اهنأ :ثلاثلا ."اليكو" نم لدبلا ىلع ةبوصنم اهأ :يناثلا .(١8:نارمع لآ) ابار 6

 يف باطخلا ةءارقب هجولا اذه اوصخو ءانلمح نم ةيرذ اي يأ «عادنلا ىلع ةبوصنم اهنأ :عبارلا «يرشخم رلا اذن

 (لمجلا ةيشاح) .رخآ نع ربخيو اصخش ناسنإلا يداني نأ زاوحل ؛مزلي ال هنأ الإ اهيلع حضاو وهو ؛"اوذحتت"
 اذهلو .«ءاحيإلا نيعل نمضتم هنأب هعفد ىلإ فنصملا راشأ "ىلإ"ب ال "ىلع"ب لمعتسي ىضق ناك امل :انيحوأ

 ملف هسفنب ىدعتي "ىضق" :"نيمسلا" يفو (نيلامكلا ريسفت) ."ىلع' يعم "ىلإ" لعجي دقو "ىلإ ب يدع
 ؛"ىلإ"ب انه ىدعت اغإو (؟5:ضصقلا) 8 لَجألا ىو ىف اًملف# (1/:بازحألا) كارطَو اهئ 25 ىَضَق

 :هلوقو ,مهداسفب يأ فوذحم ءاضقلا قلعتمو «موتخملا ءاضقلاب مهيلإ انذفنأو يأ ءانيحوأو انذفنأ ئيعم هئنمضتل

 نوكي نأ زوحيو ءاضقلا قلعتمل دكؤم مسقلا اذهو ندسفتل هللاو :هريدقت فوذحم مسق باوح "ندسفتل"

 ءاضقلا نورجيف "نلعفأل هللا ىضق" :مهلوق هنمو ءمسقلا نعم نمض هنأل ؛"انيضقو" :هلوقل اباوح ."ندسفتل'

 (لمجلا ةيشاح) .مسقلا هب ىقلتي ام. نايقلتف مسقلا ىرحب ردقلاو
 ايركز نب ىيحي لتق :ىرخألاو «ىلاعت هللا طخسب مهرذنأ نيح ايمرأ سبحو ةتلع ايركز لتق :امهوأ :نيترم

 وه وأ دعوملا ئعمب دعولاو :داسفلا ّيرم ىلوأ (فاشكلا ريسفت) .التلع ميرم نب ىسيع لتق دصقو مالسلا امهيلع
 ةجاح الف عملا ميقتسي كلذبو 58 اذكب مهانيزاج اودسفف نيداسفلا ىلوأ تقو ءاج اذإ يأ ءهعم ردقم

 (نيلامكلا ريسفت) .اذك انلعف امهالوأ باع دعو ءاج اذإ يأ ءيرشخمزلا هلعف امك فاضملا ريدقتب

 .اهيف فاوطلاو تويبلاو رودلا الخ ددرتلاو ءاصقتسالاب ءيشلا بلط ميجلاب سوحلا :'سوماقلا يف :اوساجف

 نأ عي ,مكوبسيو مكولتقيل مكرايد طسو اهنيب اوددرتو اهطسوت رايدلا اوساج :بغارلا لاق :مكبلطل اوددرت
 (نيلامكلا ريسفت) .لبجو لابجك للخ عمج هنإ ليقو ءهطسو نعمت درفم مسا "لالخ"



 ءارسإلا ةروس ضل رشع سمافلا ءزجلا

 اوبسو مهولتقف ؛هدونجو تولاج مهيلع ثعبف 0ع ايركز لتقب ىلوألا اودسفأ دقو

 ةئام دعب ِةِيَلَع ةبلغلاو ةلودلا َةَرَحَلآ ُمُكَلاَنْدَدَر رمُث .سدقملا تيب اوبرخو ؛مهدالوأ

 .ةريشع [2) اًريِفَت رك ْمُكَنلَعَجَو ت تيجو ٍلاَومَب مُكَنْدَدِمَأَو تولاج لتقب ةنس
 رسهن تخ هلا ويل باوصلا

 اهل داسفلاب َهّتَأَسَأ ْنِإَو اهل هباوت نأل؛ ب ساو عكمكلا ةعاطلاب زشسخأ نإ :انلقو

 عبس هكلم ةدم ناك دقو :ليق ءرصن تخب ىلوألا ةرملا يف يا يال نسما :تولاج مهيلع ثعبف

 دواد مهيلإ جرخف ؛مهوزغيل اوؤاج لب سدقملا تيبل بيرخت مهنم عقي ملف هدونجو تولاح امأو «ةنس ةئام

 (يواصلا ةيشاح) .ةرقبلا ةروس يف الصفم مدقت امك 3# دواد دي ىلع تولاج هللا لتقف ؛تولاطو
 ام باوصلاو «لتقو ىبسف رصن تخب مهيلع هللا ثعب ةرخآلا دعو ءاج اذإف اةتفع دواد نامز يف :إ مكل انددر مث

 تخب طيلستب ناك هتبوقعو ةرجشلا يف هللا ين ءايعش مهلتق لوألا داسفلا نأ :قاحسإ نبا نع يوغبلا مامإلا هاكح

 هب قطن امك 2:3 دواد هلتق تولاج نإف ؛بجع انهه تولاج ركذو ءمهلتقو سدقملا تيب هدنجب لخدف ءرصن

 4َقَتَم َلَّوَأ ُهوُلَعَد امك َدِجْمَمْلا اوُلْحْدَيِلَو» :هلوق اضيأ هدريو «ةليوط ةدمب تع ايركز لبق وهو «نآرقلا
 نأ عم هولخدي تح دجسم دواد لبق نكي ملف 30 ناميلس هنبا هلمكأو دواد هءانب أدتبا دجسملا نإف ,(:ءارسإلا)

 يف يبطرقلا هركذ اذكهو «لتقي ملو اتوم تام ايركز نأ :قاحسإ نبا نع رحبلا يفف ءاددرت ايركز لتق سفن يف
 (لمجلا ةيشاح) .يضاملاب ربع هققحتل نكل رابخإلا تقو عقي مل هنأل ؛"درن" عضوم "انددر" عضوو .هريسفت

 "مهيلع" :هلوقو ءرهقلاو ةلودلا نع امي ربعي مث ؛عجر يأ ركي رك ردصم لصألا يف يهو "انددر" لوعفم :ةركلا
 فوذحم قلعتي نأ زوجيو ."ىلع'"ب ىدعتيف هيلع رك :لاقي هنأل ؛ةركلا سفنب وأ "انددر"ب قلعتي نأ زوحي
 اذه دي يف هلوصح وهو «ءيشلا موقلا لوادت :"حابصملا" يف هدو (لمجلا ةيشاح) .ةركلا نم لاح هنأ ىلع

 عمجو ءعصقو ةعصقك رسكلاب لود حوتفملا عمجو ءاهمضو لادلا حتفب ةلودلا مسالاو ,ىرخأ اذه دي يفو ةرات
 لودت مايألا تلادو ءبرحلا نم حتفلابو لاملا ف مضلاب ةلودلا :لوقي نم مهنمو ءفرغو ةفرغ لثم لود مومضملا
 (لمجلا ةيشاح) .انعمو انزو رودت تراد لثم

 يأ ءارفان رثكأ يأ لعاف نيعمب ليعف هنأ :اهدحأ ؛هجوأ هيفو «زييمتلا ىلع بوصنم "اريفن" :"نيمسلا" يف
 :ثلاثلا ؛ءادعألا ىلإ نورئاسلا ةعامجلا مهو ,جاحزلا هلاق ديبعو دبع وحن «رفن عمج هنأ :ياثلا ءمكعم رفني نم

 هردقو ءمكئادعأ نم اريفن رثكأ :مهضعب هردقف فوذحم هيلع لضفملاو ؛وزغلا ىلإ اجورخ رثكأ يأ ردصم هنأ
 هلعجو ؛"ىلإ" وأ "ىلع" ىيعمج وأ ؛قاقحتسالل ماللا :اهلف (لمجلا ةيشاح) .هيلع متنك امث اريفن رثكأ يرشخمزلا

 (نيلامكلا ريسفت) .بنذملا ريغ ىلإ ءايشألا ررض يدعت ىلع ةلادلا رابخألا هفلاخيو «صاصتخالل يرشخمزلا



 ءارسالا ة روس "4 ْ | رشع سماخلا ءزجلا

 لتقلاب مكونرحي ْمَكَموُجُو أوُكَسَيِل مهانثعب ةّرِجآلا ةّرملا ُدَعَو َءاَج اَذِإَف مكتءاسإ

 امك هوبّرخيف سدقملا تيب َدِجْسَمْلآ اوُنُخَدَيِلَو مكهوجو يف رهظي انزح يبسلاو

 دقو ءاكاله مت اريبْثَت هيلع اوبلغ اَوَلَع ام اوكلهي ْوُربَُمِلو ةَرَم َلَوُأ هوبرحخو ُهوُلَحَد
 مهتيرذ ىبسو افولأ مهنم لتقف رصن تخب مهيلع ثعبف ت9 ىبحي لتقب ًايناث اودسفأ

 نإ ةينالا لا دعب كمي أركز ئسع :باتكلا يف انلقو .سدقللا ثيب بّرخو
 طاش لق دبع بيدك اوداس دقو هةيوقلا لإ اك3غ داسفلا لود خو يدب

 520111111110 مهيلع ةيزحلا برضو ريضنلا يب يفنو ةظيرق لتقب مهيلع

 لمتحيو «ةقيقح ىلع كلذ يف ؛هجولاف هجولا يف رهظي بلقلا يف ةيئاسفنلا ضارعألا راثآ نإف :مكهوجو يف رهظي
 نبا نع مكاحلا جرخأ اذك :ىبحي (نيلامكلا ريسفت) .مكءاربكو مكتاداس داري نأ لمتحيو ؛تاذلا هجولاب داري نأ

 ءامهطرش ىلع هححصو ؛مالسلا امهيلع ايركز نب ىيي مهلتق دنع هللا ثعب يذلا وه رصن تخب نأ ىو سابع
 مالسلا امهيلع ايركز نب ىي مهلتق دنع ليئارسإ نب ازغ رصن تخب نأ ىور نم ةياور :ةنسلا يحم خيشلا لاقو
 نمو «ايمرأ دهع يف ايعش مهلتق دنغ ليئارسإ يب ازغ رضن تخب نأ ىلع نوعمجم مه لب ءريسلا لهأ دنع طلغ

 باوصلاو «ةنس نوتسو ىدحإو ةئام عبرأ ايركز نب ىحي دلوم ىلإ سدقملا تيب رصن تخب بيرخت و ايمرأ تقو

 لباب كولم نم اكلم مهيلع هللا ثعب التف ىحي اولتقو مهرهظأ نيب نم ىسيع عفر امل هنأ :قاحسإ نبا هركذ ام

 (نيلامكلا ريسفت) ..... مهلتقب رمأو ماشلا لحد يح سودرحخ :هل لاقي
 امد هيف دجوف مهنيبارق حبذم شيلا بحاص لحد :ليق ءافلأ نيعبس وحن مهتيرذ ىبسو «نيعبرألا وحن يأ :افولأ

 مث ؛مدلا أدهي ملف مهنم افولأ هيلع لتقف ءنومتقدص ام :لاقف ءانم لبقي مل نابرق مد :اولاقف هنع مهأسف ؛ىلغي

 مْ ءمكنم مكبر مقتني اذه لثمل :لاقف 20 ىحي مد هنإ :هل اولاقف ءادحأ مكنم تكرت ام نوقدصت مل نإ :لاق

 ىهنم ادحأ ىقبأ ال نأ لبق ىلاعت هللا نذإب ًادهاف كلجأ نم كموق باصأ ام كبرو يبر ملع دق !ىجي اي :لاق

 ىجيي لتقب يناثلا داسفإ تقو :لاق نكل ءيديس نع تعمس اذكهو (يواضيبلا ريسفت) .لتقلا مهنع عفرف ءأدهف

 ."نايبلا حور" يف تدجو هلثمو ءسودره مهيلع هللا طلس :مهضعب لاقو ؛هدونجو يمورلا سوطط هللا ثعب
 (نيلامكلا) ."باتكلا ىسوم انيتآو" ىلع فطع ةاروتلا :باتكلا



 ءارساإلا ةروس اسال رشع سماخلا ءزجلا

 يي اد دج + تارغلا اَذَه 9-3 .انجسو اسبحم 2 , هيض عيبعإ 00 اَنلَعَجَو

 كيزآ ةاذغوك انددعأ اًنَدَمَعَأ ةّرِجآلاب َنوُمِمْؤُي ال َنيِذلا نأ ربخي و 2 را يري ب رف م 3 5 ل خس ل
 ربما
 - 1 تس ع 8 3 3 1 2

 يأ ,هَءاع3 رجحض اذإ هلهاو هسفن ىلع ٌرشلاب نسنِإلآ َعّدَيَو .رانلا وه املٌّوم 2

 يف رظنلا مدعو هسفن ىلع ءاعدلاب 2: : الوجع سالب نب .دإلا اكو ريحا م 1 اعلا

 )ظ71211 1 ذ--ببدب---ب-د---د7د-8 انتردق ىلع نيتلاد يدع والا للا هاج ٠ هتبقاع

 هريكذت مزلي الف ءسبحملاو نجسلا ريصحل "سوماقلا" ظفل هيلع لدي امك ادماح امحسا ريصحلا ناك نإ :اريصح

 بسنلا ىلع هنأل وأ «لوعفم ئعمم ليعف ىلع هلمحل ؛هريكذتف مهل اطيحم يأ ارصاح ىيعمب ناك نإو «هثيناتو

 هلوعفم :يدهي (نيلامكلا ريسفت) .ركذمم اهليوأتل وأ ؛يقيقح ريغ مدهج ثينأت نأل وأ :"رماتو نبالاك

 .نورفاكلا مهو ال مهضعبو «نونمؤملا مهو «هتياده لصي مهضعبف ءمهدي يأ سانلا لك يدهي يأ .فوذحم
 .اراضتحا فوذحم فوصومل ةفص هنأ يأ :ةقيرطلل (لمحلا ةيشاح)

 .يواضببلا هي جويس هك اربخي" رامضإب "رشبي" ىلع فوطعم "نونمؤي ال نيذلا نأ" ىلإ راشأ :نيذلا نأ ربخيو
 نيذلا نأو" :"نيمسلا" ةرابعو (يخرك) .خلإ يسقافسلا ىرج هيلعو ؛ةراشبلا زيح يف الحاد كلذ نوكي الف يأ

 بيذعتبو «ريبك رحأب نيئيشب نينمؤملا رشبي نأ ىلوألا "نأ" ىلع افطع نوكي نأ :امهدحأ ,ناهجو هيف "نونمؤي ال
 .كلل راورس كءودنع بيصي امه نأ كشاالو مهئادعأ

 ,هلومعم يقبأو "ربخيو" فذح يأ فذحلا باب نم هنأ يأ ؛نأب ربخيو دارملا نوكي نأ لمتحيو :يرشخمزلا لاقو
 ةراشبلاب ديرأ هنأ هدضق نوكي نأ لمعحيو ؛كش الب ةراشبلا ريح يف لحاد ريغ "نيذلا نأ" نوكيف اذه ىلعو

 ةقيقحلا نيب اعمج نوكي ذينيحو ءامهدحأ ىف وأ ةقيقح امهيف وه لهو ءرش مأ ريخب ناك ءاوس رابخإلا درب

 ال نيذلا نأو" :هلوق نوكي الف اذه ىلعو ءروهشم فالح نيتلأسملا فو «ةيينعم يف كرتشملل الامعتسا وأ :زاخنلاو

 الو زاجماو ةقيقحلا نيب عمجلا زيجي ال هنأ يرشخمزلا بهذم نم رهاظلا نأ الإ ةراشبلا زيح يف لحاد ريغ "نونمؤي

 امل هنأ الإ عوفرم هنأل ؛"عدي" واو تبثت نأ سايقلا :ناسنإلا ع ديو (لمحلا ةيشاح) .هيينعم يف كرتشملا لامعتسا

 كةَيناَبْلا ع دنس :هريظنو ءسايقلا فالح ىلع اضيأ طخلا ف تطقس نينكاسلا عامتجال اظفل اهطوقس بحو

 ؛يهيبشت ردصم هنأ ديري :هئاعدك .مغلا نم قلقلا ةدش رحضلا :رجض اذإ (لمجلا ةيشاح) .(هداز) (١:قلعلا)
 (نيلامكلا ريسفت) .بصتتاف ةيبشتلا فرحو فوصوملا فذحف هئاعدك ءاعد هلصأو



 هيَ اَئلَعَجَو نايبلل ةفاضإلاو هيف اونكستل ؛مالظلاب اهرون انسمط ليل هيام آَنَوَحَمَف
 أوُملَعَتِلَو هيي هيف أوَْتَبَعَل ء تع اهيف ويقيم نأ هنت م رابلا

 راهنل

 هاَنيب مو ٌدليِضَفَت ُهَتلَّصَف هيلإ جانحي ءْنَس ّلُكَو , تاقوألل ل ب سو امم

 د تا ع ا را 2211 3 . .٠ رريِتَط مرا نين ذإ لكؤ ٠

 مالكلا يف ةقيقحلا فو ءهءوض ىحم مث ائيضم ناك هنأ دارملا سيلو «ةلاحلا هذه ىلع هانقلخ يأ :ليللا ةيآ انوحمف

 ةمكح :ةيناثلا .امهعناص ةردق رهاب ىلع ةلالدلا يهو امهتاذ ثيح نم راهنلاو ليللا قلخ ةمكح :ىلوألا ءناتمكح

 (يواصلا ةيشاح) .راهنلا يف هلضف نم اوغتبتلو ليللا يف اونكستل ؛ائيضم قلخ راهنلاو املظم قلخ ليللا نوك

 . لإ اوغتبتل" :راهنلا يف هلوق ةلباقمل هردق :هيف اونكسعل

 يأ «دودعملل ددعلا ةفاضإك هنم هب ملعلل كلذ نع تكسو «راهنلا ةيآ يف اذكو «نايبلل ليللا ةيآ يف :ةفاضإلاو
 ةيآ كلذكف «هتاذو ءيشلا سفن :انلوق هريظنو «ةلسرم راهنلا يه يلا ةيآلا انلعجو ؛ليللا يه ىلا ةيآلا انوحمف

 :ليقو .انهه اذكف ناسارخ يه يلا دالبلا تلو نأ ناسارتع دالب تلخاد: :لائقي هنو («ليللا سفن يه ليللا

 هلم ةياو ءايشاألا هنا رفق نسعشلا عاعشك عاعش هل قلخي م ثيَخح رمقلاو سمشلا راهنلا ةيآو ليللا ةيآب دارملا

 (لمجلا ةيشاح) .ءيش لك اهئوض يف رصبي عاعش تاذ سمشلا انلعجو
 دانسإ نم وهف «هيف رصبي لب رصبي ال راهنلا نأل ؛ايلقع ازاحب مالكلا يف نأ ىلإ اذهبي راشأ داصلا حتفب :اهيف ارصبم

 "اوملعتل" :هلوقو «"راهنلا ةيآ انلعجو" :هلوقب قلعتم وهو اوبلطت :اوغتبتل (لمجلا ةيشاح) .هنامز ىلإ ثيدحلا
 (لمجلا ةيشاح) .اهبقاعتب اوملعتل يأ ةرصبم راهنلا ةيآ لعجو ليللا ةيآ وحم نيعأ نيلعفلا الكب قلعتم

 نيابتل ؛"ةيآ اهنباو اهانلعجو" :هلوق ف اهدرفأو انه ةيآلا تو «باسحلا عوضوم ددعلا ذإ ؛راركت ال :2إ باسحلاو

 امهيف راركت الو اهنم ءزج هنإف همأ عم ::)2 ىسيع فالخب ةينثتلا امهبسانف ءامهراركتلو هجو لك نم راهنلاو ليللا
 (نيلامكلا ريسفت) .نيدلا تاقوأو شاعملا تاقوأ :تاقوألل (لمجلا ةيشاح) .دارفإلا امهيف بسسانف

 موزل همزلي لب ادبأ هقرافي ال ثيحب هلمع هانمزلأ يأ يس لامكو موزللا ةدشل ريوصت :هقنع يف ةرئاط

 لك صخو قلخ ىلاعت هنأ :بابلا اذه يف قيقحتلاو (دوعسلا يبأ ريسفت) .لاحب هنع كفني ال قنعلل لغلا وأ ةدالقلا
 زواجتي نأ هنكمي ال ناسنإلاو «ةواقشلاو ةداعسلاو قزرلاو رمعلاو ملعلاو لقعلا نم صوصخت رادقم. مهنم دحاو
 ةردقملا ءايشألا كلتف «ةيفيكلاو ةيمكلا بسحب ردقلا كلذ ىلإ لصي نأو دب ال لب ؛هنع فرحني نأو ءردقلا كلذ

 لك و9 :هلوقف ءرئاطلا ظفلب ةردقملا لاوحألا كلت نع ربعي نأ دعبي ال ئيععملا اذهبف هيلإ ريصتو هيلإ ريطت اهأك

 لصاو هل مزال وهف هلوصح هملع ف ىضمو ىلاعت هللا هردق ام لك نأ نع ةيائثك  هقنع ىف ُهّرَت ئاط ُهاَنْمَر لأ ِناَسنِإ

 - (يبككلا رتسقتلا) .هننع قرحتم ويغ هيلإ



 ءارسإلا ةروس . ضع ركع سماخا عرخا

 نوح نم. دهام .لاقو. كشأ يف عورألا نأل ؛ركاللاب ضخ فيقع ق هلي ةلمع

 ٍةَميقلا موي هَل ُجرْخَو ديعس وأ يقش اهيف بوتكم ةقرو هقنع فو الإ دلوي دولوم
 كبت اره ل لاقيو "ابنك" ل ناتفيس خو رويت ةَنْشلَي لمع هيف ًايونكم اًنكوح

 نأل ءوِسفَتِل ىِدَعَبي اَمْنِإَف ىَدَتْهَآ نم .ًابساحم 2 هو اًبينسَح َكلَيْلَع َمْوَمْلا كِسفتب نك

 ةمثآ ةَرِزاَو سفن ٌررت رت اَلَو اهيلع همثإ نأل اَيَلَع ُلِضَي مَنِ لص نّمَو هل هئادتها باو

 ”آآآ نم ممم ممم ممتد دد.ا رش سفئرزو لمحت ال يأ

 نم ةميدقلا ةدارإلاو ةيلزألا ةمكحلاب ردقو ؛لزألا يف ناسنإ لكل راط ام ىلإ ريشي :"ةيمجنلا تاليوأتلا" فو -
 رظتني هرئاطو مدعلا يف دعب وهو ىلقلا اهب ىرج يلا لاوحألاو ةردقملا بوب امو ةواقشلاو ةداعسلا

 _ىنح هتامي و هتايح و هل امزالم هقنع 5 ةرئاط عقو دوحب ولا ىلإ مدعلا نم هسأر نكاسنإ كَ ج رخأ املف عةد وحج و

 (اصخلم) .هقنع ف وهو ةمايقلا موي هربق نه ج رخب

 (نيلامكلا ريسفت) .ةشلا ىلع كب هيشملا مسا قلطأف ؛لومءاشتيو كين لونميتي اوناك مكإف ؛مهمعرز ُُق انهقاححا

 (نيلامكلا ريسفت) .هنع كفني ال هنأل ؛قنعلل لغلا وأ ةدالقلا موزل مزال هلمع نأ نعملاو :خ! موزللا نأل
 لاح باتكلا ىقلي نيعي ؛هلوعفم نم لاح "اروشنم"و ةفص "هاقلي" نوكي نأ زوجيو «هلمع ةفيحص يهو :اباتك

 (نيلامكلا ريسفت) .هتءارق هنكميل يوطم ريغ هنوك

 بساحلا ئعمب امإ وهو هب قلعتم "كيلع"و «زييمت "ابيسح"و «لعافلا يف ةدئاز ءابلاف ءكسفن ىفك :كسفنب ىفك

 (يواضيبلا ريسفت) .يفاكلا نيعمب وأ
 (نيلامكلا ريسفت) .ةدئاز يأ ةلص "ىلع"و بساحلا يعمر وه :ليقو "ىلع'"ب هتيدعتل هيجوت :خل ! ابساحم

 ةلماح سفن لمحت ال يأ .ليقثلا لمحلاو لقثلاو مثإلا رسكلاب رزولا "سوماقلا" يف لاق] :خإ ةرزاو رزت الو
 :تلق نإ .ىرخأ سفن بونذ ةبنذم ريغ الو لب ةبنذم سفن لمحت الو يأ [.ىرخأ سفن رزو مثإلا يأ رزولل
 هرزو لمحي هنأ هاضتقمف عةمايقلا موي ن نة وص رزؤفو هس اهيلعف ةئيس كنس نجح نم :ثيدحلا 5 درو

 لعافلاو (هببستو هلعف ىلع بقاعي لعافلا بستملاف (عء يش لعافلا رزو نم صقني كاف كلذ عمو صخشلا لعف

 (يواصلا ةيشاح) .طقف هلعف ىلع بقاعي ببستلا نودب



 ءارسإلا ةروس "0 ريثع ىفاتاةزغلا

 كلُ نأ آنَدرَأ اَذِإَو .هيلغ بجي ام هل نيبي + ةلوكر تلقت وح ادم جيد اك قو

 مسلي اوقشفك انلسر نابل ىلع ةعاطلاب اهتاسالز, نع اهيسخاتف م اقم يرق

 عا هنو اهانكلهأ 53 : اميذ ييسر بااكعلاب 6 هع ع ان مأ ن نع
 ان

 57 :نع ! بواب ' قلعتي هبو زال لو اهنطاوبب املاع 2: اربي اريبخ ءهِدابع

 "هل" نم * يق لدن هل 01 يد 6 اهيف 0 8-5 مدلل تيوب هلمعب

 هر .ةيلع ًاباقم ال ويقع أ هللا دنع م را لكس نقرا لاج رت لع دس 0 : ع

 الوسر مهيلإ ثعبن نأ دعب الإ ايندلا ىف لاضيتسا باذع اموق بذعن نأ اب حص امو أ :خ! نيبذعم انك امو

 ىلع لمخ هب لاق نمو ؛عرشلا لبق بوجو ال هنأ ل ايلد :الوسر ثعبن قت (كرادملا ري ريسفت) .ةجحلا مهمزلتف

 (نيلامكلا ريسعل) 2100 مهانرمأ :ليقو ع سابع نبا نع روثأما وه ذك خا ةعاطلاب اهئاسؤر ايتاللا بيذعت

 وأ هيلع لمحلا نع زاحب رمألا نأ ىلع ةءارقلاب رمألا الإ هنم مهفي ال هنإف ءأرقف هترمأ :كلوقك :اوقسفف
 (يواضيبلا ريسفت) .انرثك :هانعم ليقو «قوسفلا ىلإ مهي ىضفأو مهرطبأ ام معنلا نم مهيلع بص نأب هل بيبستلا
 (نيلامكلا ريسفت) .انكلهأ :هلوقب بوصنم ةيربح "مك" نأ ديري :مكو

 رو هلال عون لمعلا اعزب 07 قيرعسلا نم نايل هاو ضعب لدب لا ل :هلوق نأ نيعي ؛ :خلإ هل نم لدب

 ئويعم ف وهو ةيلظرشلا "تر تأ كل لئازع "هل" ُْق ريمضلاو هليجعت ديرن نش يأ ف وذم 3201 لوعفمو 1

 (لمجلا ةيشاحإ .ىئ يللا ياللا للا نتناول يالستالا هتقفلقم :كلو :عمجلا

 هلوقو ل 8 ريمضلا نم لاح ' 'اهذاصي" :هلوقو «ناث لوعفم ' هل ُة نو لوعفم ' منهجا . منهج هل انلعج 5

 نم دحاو لك يأ "دمن'ب بوصنم :الك (لمجلا ةيشاح) ."اهالصي" يف ريمضلا نم نالاح "اروحدم امومذم'

 اددم فنآلا نوكي ثيحب ةرم دعب ةرم ديزن يأ "دمت" :هلوقو (نايبلا حور) .ةرحآلا يديرمو ايندلا يديرم

 (د وعسلا يأ ريسشت) ا نس ند "عالؤه" :هلوقو (يعسلا ةيروكشمت اقيلإ



 ءارسإلا ةروس «ا ش رشع سماخلا ءزجلا

 ؛اَطَع َناكاَمو ايندلا يف كلير ءآَطَع "ده" قلعتم نم ٍلدب الْوهَوِاْونَه يطعن ُدِش
 قزرلا ا باع لجأ هع عون ميو اروظحم اهيف كَلَبَر

 انتلضفق لماعلاو لاح

 .اهود اهي ءانتعالا يغبنيف ايندلا نم ّ 20 اليضفت : ٌاليِضْفَت راو ٍتنَجَرُد مظعأ ربك (ةرْدعاتاَلَو هاحللاو

 كلي رمأ ئَّضقَو .ثلل رضان ال ثق قرثذن دشن رك كلر ل
 رمأ نع زاخب اضق ١

 نعلَبَي امإ اهعوربت .نأب فس نيَدلولآب اونسحت نأ َو ُهاَيِإ هَلِإ اوُدبعت ال كأب يأ ن
 و "اودبعت ال نأ" ىلع بفوطعم 7 ' 559

 نه لذي "انغنحأ" ف "ناقل ةءارق فو امهالك وأ لغاف اَمهدَحأ ريك َكّدنِع
 رق ع نيب“ لح

 . اجبقو الأ قعفت ردم كويس ريقو ان ومع ايرسك و,ءاقلا حتفبفأ م لت ال هفلا

 ىلع اهشعي اهكتس نيرقسو ةميخ ويغ تيلاكدلا نم:ةلئقح تنايآلا لاس. نؤ:لاعت هتاحيسس هلا ركذ :كلببر ىضقو

 ((5؟:ءارسإلا) كَالوْذْحَم ًاموُمْدَم َدْعَقَتف ْرَخآ اهلإ هللا عم ْلَعْجَت ال» :هلوقب ديحوتلاب اهب أدتباو «يعرف اهضعبو
 سأر هنأ ىلإ ةراشإ (5 :ءارسإلا) ار وُحَدَم ًامولَم منه يف ىَقلُتف َرَخآ اهلإ هلل ْعَم لعجت الَّوإ» :هلوقب هب متو
 هلوسرو هللا قح دعب قوقحلا دكا نيدلاولا قح ناك املو ءهيلع نيبم ماكحألا نم هادع امو ءاهساسأو رومألا

 لق :ثيدحلا يفف .ديدشلا ديعولا هيفو ءعيظف قوقعلا رمأ نأل ؛شيلاكتلا ةيقب نوذ هيف ذدشو ديحوتلا دعب ركذ

 (يواصلا ةيشاح) .رانلا ىلإ هريصم نإف ءاشي ام لعفي هيدلاو قاعل
 مسن" نب هب حريص اسك اةرعات'"ال"و ةريسقم نكرر نأ لوقو ةيلاث "هلو ةيرفسم ؟نأ" نأ ىلإ ةراغإ 29: هنأ

 "هدحأف" :هلوقو (انخيش) .فلألا دعب ةددشملا ديكوتلا نوني "ناغلبي" ةيعبس :ةءارق يفو .هريغو "دوعسلا يأ

 نوكي نأ ربخي مل كلذلو ءالدب وأ العاف امهدحأ ىلع فوطعم امهالكف ةءارقلا هذه ىلعو ضعب لدب يأ لدب

 (لمجلا ةيشاح) .فلألل اديكأت

 نيقابلل نونم ريغو ءصفحو عفانل انونم اهرسكو .ذاشلا يف هبو ءرماع نباو ريثك نبال نيونت ريغ نم :ءافلا حتفب
 يأ ضام لعفل وأ ؛كرتاو فك يأ رمألا لعفل مسا وأ ءرحضتلا ىلع لدي توص وه وأ ءاحبقو ابت يعم. ردصم
 (نيلامكلا ريسفت) .ارذق نعي حاحصلاب رسفو رجضتأ يأ عراضمل وأ ءترجضتو تهرك

 ءامكل احبق امهل لقت الو ءامكل انارسح :امهل لقت ال يأ ءنسحلا دض يأ احبقو انارسخ :احبقو ابت ىنعمب
 نيدلاولا ىلإ ناسحإلاب ريبكلا لاح هللا صخ فيك :تلق نإ :"ةمحقملا ةلكسألا" ف لاق ."لمحلا" نم اصخلم
 امهتباجإ ةجاحلا مدع دنعو بلاغلا يف ةجاحلا تقو اذه نأ :باوحلاو ؟مومعلا ىلع امهقح ف بجاو وهو

 - عابطلا يف ام اميلع ىلاعتو هناحبس ناك املو :'بيطخلا" يف لاقو (نايبلا حور) .ضرف ةحاحلا ةلاح قو «بدن



 ءارسإلا ةروس "1 رشع سماخلا ءزجلا

 َحاَتَج اَمُهَل ضِفْخَآَو .انّيل اليمج 20 اًميرك ًالؤق امُهل لقَو امهرحزت اًمهّرَبنت الَو
 ا قوتك َلُقَو امييلع كدقرن ياو قي لياذلا كبناح امخ نلآ نذل

 ؤ ةنالالا نم رمألا ةلوب < 7

 ."خلإ ربكلا دنع نغلبي امإ" :ىلاعت لاق نسلا يف اههذخخأ دنع امه دلولا لالم نم -

 نأل ؛ضحمنا مارحلا يف بجت ملو ؛«تاهبشلا يف ةبجاو نيدلاولا ةعاط نأ ىلع ءاملعلا رثكأ :«2 يلازغلا مامإلا لاق :ةدئاف

 ةاعارمج امهدحأ ىذأتي نأب اعيمج نيدلاولا قح ةاعارم رذعت اذإ :ليق ؛ةبحاو يأ متح نيدلاولا اضرو عرو ةهبشلا كرت

 ةمدخلا ىلإ عجري اميف مألا قح ححجريو ؛هنم بسنلا نأل ؛مارتحالاو ميظعتلا ىلإ عجري اميف بألا قح حجري رخآلا
 لاق ."بادآلا عبنم" يف امك مألاب ءاطعإلا يف أدبي ائيش هنم الأس ولو ءبألل موقي هيلع الخد ول ىح ماعنإلاو
 اهتمدخو اهتقفشو هيلع اهبعت ةرثكل ؛امهدحأ ةيافك الإ دلولا دنع نكي مل اذإ ةقفنلا يف بألا ىلع مألا مدقت :ءاهقفلا

 حتف' ف امك كلذ ريغو هضيرمتو هحاسوأ ةحلباعمو هتمدخو هتيبرت مث هعاضرإ مث هعضو مث هلمح يف قاشملا ةاناعمو
 بجوأ اهربو ةدلاولا قح نم مظعأ دلاولا قح نأ هقفلا بتك يف روكذملاو :"تاعمللا" يفو (نايبلا حور) ."بيرقلا

 ."مالسإلا ةعرش" يف اذك
 ريعتساو «ةقرلاو فطعلا عماجب حانحلا ضفخب بناجلا ةنالإ تهبش ثيح لعفلا يف ةيعبت ةراعتسا هيف :امف ضفخاو
 «بناحلل ريعتساو حانجلاب بناجلا هبش ثيح حانجلا يف ةيلصأ وأ ءنلأ نيعم. ضفخعا هنم قتشاو ؛ةنالإلل ضفخلا
 يفو ءلحلا يف حراشلا هل راشأ هلك اذهو ؛ليلذلا نيعمب لذلا وهو ردصملاف ؛هتفص ىلإ فوصوملا ةفاضإ نم ةفاضإلاو
 اذإو «عفتريل امهعفرو هيحانج رشن ناريطلا دارأ اذإ رئاطلا نأ كلذو «ةغيلب ةراعتسا هذه "حانج" :هلوق :"نيمسلا'
 :"نيلامكلا" يفو (لمجلا ةيشاح) .نيللاو عضاوتلا نع ةيانك حانجلا ضفخ لعجف ؛هيحانج ضفخ ناريطلا كرت دارأ
 ؛لييخت هل حانجلا تابثإو ءارمضم اهيبشت ولع نع طحنملا رئاطلاب لجرلا هبش نأب ةينكم ةراعتسا انهه نأ ىلإ ريشي
 .حيشرت ضفخلاو بناجلل حانجلا اهيف ريعتسا ةحرصم نوكت نأ لمتحيو ؛حيشرت ضفخلاو
 (انخيش) .راعلا نم كفوخ لحأل ال ةمحرلا لجأل يأ .حراشلا هل راشأ امك ماللا ئيعمب. ةيليلعت "نم" :ةمحرلا نم

 .ةمحرلا لجأ نم ضفخا يأ "ضفخا"ب قلعتتف ليلعتلل اهأ :اهدحأ ءهجوأ ةثالث "نم" ف :"نيمسلا" يفو
 اهنأ :ثلاثلا .سفنلا يف ةنكتسملا ةمحرلا نم ائشان نوكي ضفخلا اذه نأ يأ :ةيطع نبا لاق «ةيئادتبا اهنأ :ياثلاو
 (لمجلا ةيشاح) ."حانج" نم لاحلا ىلع بصن

 نيح ينامحر امهنأ لجأ نم يأ ةيليلعت فاكلاو «ةليللاو مويلا يف تارم سمح ولو امه عدا :امهمخرا بر لقو
 كتمحرب فتكت الو «ةيقابلا هتمحرب امهمحري نأ هللا عدا يأ امهمحرا بر لقو :"يواضيبلا" يفو ءاريغص ينايبر

 امهتيبرتو يلع امهتمحر لثم ةمحر يأ ءاريغص ينايبر امك امهيدهي نأ ةمحرلا نم نأل ؛نيرفاك اناك ولو ةيئافلا

 ينإ «ربكلا نم اغلب يوبأ نإ :5 هللا لوسرل لاق الجر نأ يور .نيمحارلل كدعوب ءافو يرغص يف يل امهداشرإو
 تنأو «كءاقب نابحي امهو كلذ نالعفي اناك امهإف ؛ال :لاق ؟امهقح تيضق لهف ءرغصلا يف ئم ايلو ام امهنم يلأ

 (لمجلا ةيشاح) .امقوم ديرت تنأو كلذ لعفت



 ءارسألا روس نكي رشع سمانا ءرجلا

 نإ قوقعلاو ربلا رامضإ نم :مكيوفُن ىفاَمِب ُملَعأَرمبَر 2 ةيماإ 7 ! نفي 8 دع يقع يف

 مو اًروفَغ .هتعاط ىلإ نيعاجرلا تريباوألل َناَح .ُهنِإَف ىلاغت هلل نيعئاظ َنيِحلَص ًاوُنَوُكَت

 التم! رز“ - ) اريغص نناَيَبَر نيح ينامحر امك

 يأ يو .افرتخ نورسبشم ال مهو اوقاف نب ندلاولا قس ف مهتم رشم ال 2
 © اريِذَبَت َرَّدَبُت اَلَو ٍليِبَسلَأ َنْبآَو َنيكَسِمْلاَو ةلصلاو ّريلا نم ءُهَقَح ةبارقلا ْىَرَقْل
 مهتقيرط ىلع يأ ِنيِسَيّتلأ َنوْخِ ونا َنيِرَدَبْمْلآ نإ .هللا ةعاط ريغ يف قافنإلاب
 َّنَضرَعُت امِإَو .رذبملا هوحأ كلذكف «همعنل رفكلا ديدش 29 اًروُفك ءِّبَرِل ُسّطيْسلآ َناكَو

 كير نم قمح ءاقيإأ .مهطعت ملف مهدعب امو .نرقلا يذ .نم ,نيروكلا يأ مع
 | فاض 2 3 لعق هنم مهيطعتف كيتأي هرظتنت قزر بلطل يأ اَهوُجَرَت

 ظ98 َكلقْتُع لإ ةلولغم َكَدَي لعجت الَو .قزرلا هربا دس عاطل م نب ةلهس
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 !ِ ل

 :ةرداب نم (يواصلا ةيشاح) .رئارسلاب ملاع هللا نإف ناسللاب ربلا ءاعدإب ةربع ال :ئععملاو ءديعو اذه :خإ ملعأ مكبر

 امهريغو براقألا قح نايب ركذ نيدلاولا قح نايب ركذ امل :ىبرقلا اذ تآو .بضغلا ف كثدح نم ردبي ام

 هبراقأ ةاساوم رسوملا ىلع بحي هدنعف «ةفينح يبأ دنع بوجولل رمألاو .بناجألا نيكاسملاو ءارقفلا قح نايبو
 امهريغ نود عورفلاو لوصألا ةقفن الإ هريغ دنع بحي الف «بدنلل هريغ دنعو ءتخألاو خألاك مراحم اوناك اذإ

 (لمجلا ةيشاح) .براقألا نم

 ول :دهاجم نع وه جرخأو متاح يبأ نبا هجرخأ ؛هقح ريغ يف لاملا قافنإ وه :دوعسم نبا لاق :هللا ةعاط ريغ

 قيرط يف قاحسإ يبأ عم تنك :ةبعش لاقو ؛هلك لاملا ءاطعإ وه :يدسلا نعو ءاريذبت ناك لطابلا ف ادم قفنأ
 وه فارسإلاو ءهقح ريغ يف لاملا قافنإ هللا دبع لوق ف ريذبتلا اذه :لاقف ءصحب ئب راد ىلع ىتأف ةفوكلا

 ةوخألا هذه نم دارملا :يحخركلا لاق :نيطايشلا ناوخإ اوناك (نيلامكلا ريسفت) .هعقوم يف قافنإلا يف ةدايزلا

 .دوحلاو مركلا وحأ نالف :نولوقيف هل احأ ءيشلل مزالملا نومسي برعلا نأل ؛حيبقلا لعفلا اذه ف ممي هبشتلا

 (لمجلا ةيشاح) .لاعفألا هذه ىلع ابظاوم ناك اذإ رعشلا وخأو

 (يحركلا ريسفت) .مهنع ضرعت نإ يأ ةدئاز "ام"و ةيطرش "نإ" :مهنع نضرعت امإو
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ءاغتبالل ببس دقفلا نإف ءببسلا ماقم ببسملل ةماقإ كبر نم قزر دقفل يأ :ةمحر ءاغتبا



 ءارسإلا ةروس 00001 رشع سماخلا ءزجلا

 َدْعَقَتَف طَسَبْلا لك قافنإلا يف اَهطسَبَت اَلَو كسملا لك قافنإلا نع اهكسمت ال يأ

 ُاعُمَتَي َكَبَر نإ ..يتافلل عجار كدتع ءيش ال اعطقس روحت ل لوألل عحار اّموُلَم
 فارسإالاا

 املاع 6 2 ارهصب اروي واَبِجي ناك ددنإ ءاشي نمل هقيضي "ادق اب قل هعسوي َقْرَرلا

 ةَيَشَح دأولاب َمُكَدَلْوُأ اَولُمقَت اَلَو .مهحلاصم بسح ىلع مهقزرف مهرهاوظو مهنطاوبب

 و .اميظع /2 8 امإ اًنَطِح َناَك َمُهََتَ نإ هاو ميلا نع رمف يقل تب

 وخ ًاقيرط 9 ٌدليِبَس سفبهآّسَو ًاجيبقٌةّمحََل ناك هصَنِإ هوتأت ال نم علبأ قل اوُبَرفت
 ثراول هيل الج د اموَظَم ليف نمو ”قحلأي الإ هَ مرح ىلا سل أوت ال
 وأ هلتاق ريغ لعقي نأب | لتقلا ىف ٌدحلا زواجتي فرَسُي الف لتاقلا ىلع اطلست اًفظلُم

 هن ا كف ىتلاب لا سيتتلا لام أويرقات لَو (8) اروصعم نك ءهنإ هب لتق ام ريغب
5 

 اد م 1 ١ ًالوُكَسَم تراك َدِهَمْلاَّنِإ سانلا وأ هللا متدهاع اذإ ٍدَهَعْلا اوُقوأَو .ةدشأ لب

 ةردقلا مدع هقنع ىلإ ةلولغم هدي لعج نم نأش نأ ؛ةيانكلا ليبس ىلع لخبلا نع يمن وهف يأ : :قافنالا نع اهكسمت ال

 ؛نيرادلا يف امومذم يأ :امولم (يواصلا ةيشاح) .هريغو قافنإلاب لاملا ف فرصتلا مدع ليخبلا نأشو «فرصتلا يلع

 (نايبلا حور) ."اهطسبت الو" :هلوق ىلإ يأ "يفاثلل عجار" :هلوقو ؛"كدي لعمت الو" :هلوقل يأ "لوألل عجار" :هلوقو

 فوحخ مهضعبو «رقفلا فوخ تانبلا نولتقي اوناك ةيلهاجلا ضعب نأ كلذ لوزن ببس :مكدالوأ اولتقت الو
 (يواصلا ةيشاح) .مومذم امهنم لكو «ملاعلا بيرختو هللاب نظلا ءوس نم هيف امل ؛كلذ نع يهنلا لصحف ؛راعلا
 انزلا نعو «قوطنملاب ةزمغلاو ةوهشلاب رظنلاو ةلبقلاو سمللاك انزلا تامدقم نع يهنلا ديفي هنأل يأ :نم غلبأ

 (لمجلا ةيشاح) .ىلوألا موهفمب
 دعب رفك :ثالث دحأ وهو «قحلاب لتقلاب الإ ةموصعملا سفنلا اولتقت ال :ئيععملاو «يهنلا نم ئئثتسم :قحلاب الإ

 ريغ لتقي نأب :لتقي نأب (يواصلا ةيشاح) .ثيدحلا يف امك ادمع موصعم نمؤم لتقو ناصحإ دعب انزو «ناعإ
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةيلهاجلا لهأ هلعفي امك دحاولا ناكم نينثالا لتقي نأب وأ ؛هبراقأ نم لتاقلا

 .نيثالث ىلإ ةنس رشع ينامث نيب ام وهو هتوق يأ :"هدشأ" هلوقو .هرامثتساو هظفح يهو :نسحأ يه



 ءارسإلا ةروس "0 رشع سماخلا ءزجلا

 خو كي يوسلا اريل ةَبَسْملا ِساّطَسقْل اونو كك اَذِ هومأ ليكلا أوفواَو

 بلقلا َداَوفْلآَو ٌرَصَبْلاَو ٌعمَّسلا َنِإ ُرملِع ة 0 ام عبتت فقت لَو .الآم ع ًاليوُأَت

 اذ يأ "انين ضوألا ن يفتت الو .هب لعف اذام هبحاص 2١ ٌةلوعَسَم ُهْنَع ناك كبتلوأ لك

 َعَلَبَت نآَو كركي اهرخآ غلبت ىح يبقت سأل قرت نك ءاليخللاو ربكلاب حرم
 ناك روكذملا َكلِلاَذ لك ؟لاتتت فيكف غلبملا اذه غلبت ال كنأ نيعملا 2 > لوط لاَ

 ةظع وملا ودك قيقللاب لمح اي ٌليلإ [ يب الا ١ ١ اهوُركَم َكْبَر َدْنِع هكيس
 ام راك .٠

 و - 2-3

 .هللا ةّيحر غ ادورطم © اًروُحَدّم اًموُلَم ُمُهَج ىف َقلْتف َرَحاَم اهل هلأ َعَم َلَعَجت اَلَو
 د

 ريغ تايهنملا بانتجاو تارومأملا لاثتما :نيعملاو ءانه ىلإ "رآ اهإ هللا عم لعحت ال" :هلوق نم روكذملا يأ :كلذ

 نازيملاو ليكلا ءافيإ صوصخ ىلع ةراشإلا مسا دوع لمتحيو «ةرخآلا يف ةبقاع يأ اليوأت نسحأو ايندلا ف

 عيواصلا فاعور .ةينألا نست ةيتعالا قو و اجا ىلع يرسم نايياومابا نايل يب ةريخف

 لاح تا :حراشلا ا ا ريدقت ولع "ارم" ,ةسنإلملل ]ك5 ا

 انزو احرف حرف لثم حرم وهف احرم حرم :"حابصملا" فو «ءاليخلاو ربكلاب اسبلتم احرام يأ حرم اذ كنوك
 (لمجلا ةيشاح) .ح رفلا دشأ ح رمل :ليقو («ئئيعم و

 ؛لواطتلا ىلعو اهيلع هيشم. ضرألا ىلع ربكتلاو ءطولا ةدش ىلع ةلمتشم حرملا ةيشم تناك امل :قرخت نل كنإ

 غلبت نلو لواطتو مظعتت فيكو ءاقشو اقرخ هيف لعجت نلو ضرألا ىلع ربكتت فيكو :يهنلا ليلعت يف ىلاعت لاق
 (لمجلا ةيشاحإ ؟ربكتلا كب قيلي فيكف نيدامحلا نم دحاو لك نم رغصأو رقحأ تنأف ءالوط لابحلا

 نأش :هل لوقي هللا نأك ربكتملا دبعلا ىلع مكمت اذهو «لابحلا كلوط غلبي نلو يأ «لعافلا نع لوحم زييمت :الوط
 ىح اهقرخت نل ضرألا ىلع كيشف كلنأل ؛كنم مظعأ ءيش لك ىرت تنأو هنم رقحأ ءيش لك ىري نأ ربكتملا

 (يواصلا ةيشاح) .ربكتلا كنم قيلي الف اهنم ىلعأ نوكت يح لابحلا كلوط غلبي نلو ءاهكردت
 نييفوكلا ةءارق كلذو :هئيس ."لعحجت الو" :ىلاعت هلوق نم ةروكذملا نيرشعلاو سمخلا لاضخلا يأ :كلذ لك

 ىلإ ةراشإ "ىللذز" نوكي انه ىلعف د ريمض مسالاو نال 9 ربح هنأ ىلع ذهن“ مهادع َنْلَو ءرماع نباو

 نوكي نأ زوجي :ةمكحلا نم (نيلامكلا ريسفت) ."هئيس" نم الدب "اهوركم" :هلوق نوكيو ؛ةصاخ هنع يهنملا

 (اصخلم) .يحوأ امث الدب نوكي نأو «فوذحملا دئاعلا نم الاح نوحي نأو "يحوأ"ب اقلعتم



 ءارسألا ةروس مل رشع سماخلا ءرجلا

 7 كسلا قلي فولد

 نم ناَءّرقلا اًَدَه ىف انيب انف مح نقل  ميظَع الق كلذب َنوُلوَقَعَل مَنِ مكمعزب

 .قحلا نع /2) اًروفُت 59 كلذ اذومتبب 3 59 ءانث 34 ا كيم لاثمألا
 3 5 ره م 12 للا

 نم نولوقي اع .(ليعتَو هل اهيزنهت 2 آظ058 اقيرط م) ُاليبَس هللا
 وب 1 38 5 1 ني ع 3 مس ا 2 ا 3 1

 ام نإ َنيِيِف نَّمَو ُضْرَألاَو عَبّسلا َتَوَمَّسلا هه زن هإ حّبسل 0 اريبك اًّولع هاك ريشا

 سحخأ اصوضحخ دلولا هلل بسني نم ىلع عينشتلاو حيبقتلا ركذب هعبتأ كارشإلا نع ىنو ديحوتلاب رمأ ال :مكافصأفأ

 ؛يوغللا ئعملل ثايب :مكصلخأ (يواصلا ةيشاح) .عيرقتلاو خيبوتلل ماهفتسالاف «تانبلا يهو مهمعز يف دال وألا

 (لمجلا ةيشاح) .نينبلاب هقلعت لجأل مكافصأ نيعم نمض انه هنكلو ءصيلختلا اهانعم ةغللا يف ةيفصتلا نأل

 مكنإ :"يواضيبلا" يفو (انخيش) .هللا ىلإ تانبلا ةبسن وهو ؛بهذملاو داقتعالا كلذ ببسب :كلذب نولوقتل

 هيلع مكسفنأ ليضفتب مث ءاهاوز ةعرسل ؛ماسجألا ضعب ةصاخ يهو هيلإ دال وألا ةفاضإب اميظع الوق نولوقتل

 (لمجلا ةيشاح) .مهودأ قلخلا فرشأ مه نيذلا ةكئالملا لعجب مث ,نوهركت ام هل نولعحت ثيح

 يذلا ددعتلا لاطبإ ىلع لالدتسالا نأش يف :مه لق "مكافصأ" ب قلعتم ردقملا انفرص لوعفمل نايب :لاثمألا نم

 ضيقن هيف ىثتسي يئانثتسا سايق ىلإ ةراشإ اذه :ةهلا هعم ناك ول (لمجلا ةيشاح) .ةينادحولا تابثإو هومعز

 نكي ملف هلاتقل اقيرط اوبلطي مل مهنكل :لصألاو «ةجيتنلاو ةيئانثتسالا هنم فذح دقو ؛مدقملا ضيقن جتنيل ؛يلاتلا

 عةباثملا هذك وه نم دجوي م هنكل هيلع ىلعتساو هلتاقو هعزانل كلما: احيرش هل نا ضرف ىل :نغملاو (ةشا هعم

 (يواصلا ةيشاح) .ىلاعت هناحبس هل ءايربكلاو ةينادحولا تبثو ددعتلا لطبف

 نع اوعفديو هورهقيو هوبلغيل يأ ةعنامملاو ةبلاغملاب "اليبس" :هلوقو .اقيرط شرعلا يذ ىلإ اوبلطل :اوغتبال اذإ

 (17١:حون) كانا ٍضْرَْلا َّنِم , دكَتبنَأ# هداك لاسلا دقوس دا ردصم ةاولعلاو همي ةقلطتم أ ابا

 وهو ادحاو اهسنج نوكل «تااوهسلا# عبس اهنأ عم اهدرفأ :ضرألاو (لمجللا ةيشاح) .ردصملا ريغ ىلع هنوك يف

 (يواصلا ةيشاحإ .بارتلا



0 0 
 : وُهقفَت ال نكَِلَو هدمحبو هللا ناحبس :لوقي يأ هِدّبَحي اسبنلم سيال تاقولخملا نم

 0 م ثيح مه اًروفغ اًميلَح ناك ءهنإ .مكتغلب سيل "ب ْمُهَحيِبَسَت نومهفت

 9 اًروَُسّم اًباخح ةّرجآلآب َنوُئِؤُي الل َنيِذل نيبو َكَتبَب املج َناَءْرقْلا أرق اَذِإَو .ةبوقعلاب
 ا 1 0121 ا الا نا وسو ع 50 00700000 :كنوري الف مهنع كل ارتاس يأ

 :هحيبست وأ ءادامج وأ ايح هل حبسي ءايشألا لك :لاق هنأ يور امك دامحلاو يحلا معي هرهاظ :تاقولخملا نم

 :ةداتق لاقو «حبسي الإ يح ءيش نم نإو ان سابع نبا نع يورو «هوحن " ىعجتتنلا 7 نعو :هدمحت هللا ناحبس

 ام حبسي بارتلا نأ :مادقملا نعو «حبست ال ةناوطسألاو حبست ةرجشلا :ةمركع نعو «تايمانلاو تاناويحلا نعي
 ام حبسي عاملا نأو ءتكرت تطقس اذإف رجشلا ىلع تماد ام حبست قرولا نأو «حيبستلا كرت لتبا اذإف لتبي مل

 تحاص اذإ حبست ريطلاو شحولا نأو ؛كرت خسو اذإف اديدج ماد ام حبسي بوثلا نأو «كرت دكر اذإف ايراج ماد

 نع اهقلاخ هيزنت ىلع اهعنص بيجعو اهبيكرت عيدبب لدت اهنأ ىلع لقعلا بابرأ اهوأو .حيبستلا كرت تنكر اذإو

 (نيلامكلا ريسفت) .اهيلإ رظانلا حيبستل تسس انأبو «ناكمإلاو ثودحلا تار

 :لحنلا ةروس يف يهو «ةيثاحلاو فهكلاو لحنلا نم تاروهشم تايآ ثالث وأ اقلطم يأ :نآرقلا تنارق اذإو

 ةنكأ مهيولق ىلع انلعج وف :فهكلا ةروس فو ١ ٠( 8:لحفلا) مهعْمَسَو مهبولق ىَلَع هل َحَبط نيِذلا كيل َكيلوأ»

 هذه ةكريب ةبحخي هللا نأكف (77:ةي ةيسناجلا) مَع ىَلَع هلا ُهَلَضَأَو ُهاَوَ هل حنا نم َتياَرتأَل :"ةيئاخلا" يفو

 (بيطنخلا) .نيكرشملا نويع نع تايآلا

 يف نإف .(3:سي) َنوُرِصْنُي ال ْههف :هلوق ىلإ سي ةروس لوأ ةيآلا هذه ىلإ دازيو :تلق :"يبطرقلا" فو

 ؛هدي يف بارت نم ةنفح اذإف ةث' هللا لوسر جرو :لاق ؛هشارف يف هدو يلع ماقمو هي يبلا ةرجه يف ةريسلا

 نم تايآلا ءالؤه ولتي وهو ,مهسوؤر ىلع بارتلا كلذ رثني لعجف «هنوري الف هنع مهراصبأ ىلع هللا ذخأو

 قبي ملو تايآلا ءالؤه نم هك هللا لوسر غرف ىح (4:سيإ «َنوُرِصُبُي ال مهف ىلإ «ميكحلا نآرقلاو سي

 (لمجلا ةيشاح) .فرصني نأ دارأ ثيح ىلإ فرصنا مث ءابارت هسأر ىلع عضو دقو الإ لحر مهنم
 نأ ىلع اوؤرتجا كلذلو «ليلحلا كردق اومهفيو ةوبنلا نم هيلع تنأ ام ىلع كوكردي نأ نم :كل ارتاس يأ

 نيعألا نع باجحلاب مهضعب رسفو (نايبلا حور) .(47:ءارسإلا) كار وُحْسَم ًالُجَر لإ َنوُعِبت نإ :اولوقي
 ةأرما تءاج (١:دسملا) ٌبَّبَنَو بهل يبأ ادّي َتِّبَت# تلزن امل :لاق هنأ ريبج نب ديعس نع يور امك ةرهاظلا

 دقل ؟كبحاص نيأ :ركب يبأل تلاقف ؛هرت ملف هذ ركب يبأ عم 25 يبلاو ءرحح اهعمو لتقلا دصقب بهل يبأ

 (بيطخلا ريسفت) .تعجر هرت مل املف «يناجه هنأ غلب



 ءارسإلا ةروس "1 رشع شمالا ويوعا

 نأ نم ُهوُهَقْفَي نأ ةيطغأ َدّنكأ َمِهوُلُق ىَلَع اَنلَكَجَو 325 هب . كتفلا دازأ نميف لزتو

 ىنَكَنَر َتَرَكَذ اَذِإَو هنوعمسي الف الث اوفو عاد اَع فَ هنومهفي الف يأ نآرقلا اومهفي

 هببسب ءهِب َنوعِمَتْسَي مب كا , ةنيع 2 2 اًروُفُت ْمِهَرَبْدَأ َْلع ْاَوَلَو ثُهَدَحَو ناَءَرقلا

 لدب ْذِإ نوثدحتي يفك رد ةرماع نيو زينب... بتيهطإافوإ

 اعودخم 2١ اًروُحْسَم الُجَر لإ َنوُعِبَتَت ام نإ مهيحانت يف َنوُماّظلآ ُلوَقَي هلبق "ذ

 نهاكلاو روحسملاب َلاَثَمَأَلَا َكَل أوُبَرَص فيك زنا :ىلاعت لاق .هلقع ىلع ابولغم

 1011111 111111 .. دخلا عرع قللت ليكقأ رعاتشلاو

 (لمجلا ةيشاح) .ةلفغلا ىلع لتقلا ئيعمه كتفلاو ءبه يبأ ةجوز ليمج مأو لهج يبأك :هب كتفلا دارأ نميف
 يفنملا وأ .هنوعمسي ال مهو نآرقلا أرقي 23 يببلا ناك ثيح رافكلا ضعبل عقو امك الصأ امإ :هنوعمسي الف

 ؛كبر نع وأ نآرقلا نع :هنع (يواصلا ةيشاح) .نيقفانملاو رافكلا عيمج ف دوجوم وه ظاعتالاو ربدتلا عام

 قو رشابب وج بيعو ءازرا رقف ىف لآ ببسب رو يشم رك سرج م رتاناداب :خل ! امي ملعأ نحن .هعامتسا نع يأ "لمحا" فو
 :ةةلصر»هراسا نحو رادلا كبع نم نالجر ارقاذإ للك هبيع نع موقي ناك هنأ نوريو. 1 ةبوبا'رق# نق شرار

 (نايبلا حور) .راعشألاب نوطلخيو نورفصيو نوقفصيف

 هر وهو كيلإ نوعمتسي ام :نيعملاو كك ىببلاب نوؤزهي اوناك نيكرشملا نأ ىلإ هب راشأو "ام"ل نايب :ءرهلا نم

 اذكو ؛"ملعأ"ل فرظ :نوعمتسي ذإ ."ىوحب مه ذإو" اذكو "ملعأ" ل فرظ "نوعمتسي ذإ" :هلوقو ؛«بيذكتلاو

 ةيشاح) .مهيجانت تقوو كيلإ مهعامتسا تقو هببسب نوعمتسي يذلاب ملعأ نحن :ئعملاو ,"ىوحب مه ذإ"و :هلوق
 (لمجلا ةيشاح) .ىوحن مه ذإ نم :هلبق ذإ (يواصلا

 اذ وأ ءرحس هل لعج يأ :ةديبع وبأ لاقو ءنجف رحس نم روحسملا دهاحي نع لقن اذك :هلقع ىلع ابولغم
 كوهبش ثيح :اوبرض فيك (نيلامكلا ريسفت) .سفنتيو برشيو لكأي مكلثم رشب هنأ ةئر يأ رحسلا
 نهاكلاو «لقعلا لاوز ف :روحسملاب (يواصلا ةيشاح) .نهاكلاو رعاشلاو روحسملاك ةصقانلا فاصوألاب
 اذإأ" هريسفت نوكي نأ :"لاثمألا كل اوبرض" يف رهظألا :"فاشكلا" بحاص لاقو ءعاجسألا نايتإ ف رعاشلاو

 :لاقي نأ ريدقتلا ىلع رهاظلا اضيأو ؛لثمي سيلف رحاس وأ رعاش هنأب لوقلا امأو ؛ثالثلا تالاقملا مامت ىلإ "انك

 ةنيلامكلا ريسفتاو قالا :سصإ 4ةقلخ ْىسْنَو الثمان َبَر ضو :ىلاعت هلوق هديؤيو ؛كل ال كيف اوبرض



 ءارسإلا ةروس 10 رشع سنا ةزخا

 نِءأ اكَقُرَو اَمَظِع انك اًذِأ ثعبلل نيركنم ْاَوُناَقَو .هيلإ اقيرط 59 يش َنوُعيِطَتْسَي الف

 ُديَكَحَب اني الخ وأ ىو اًديِرَخ وأ ةَباَجِح ارقوك مه لف 9 اًديِدَج اًقلَح َنوُتوُعَبَمْل

 هرلا داجتإ نم دب الف ؛تافرلاو ماظعلا نع ًالضف ةايحلا لوبق نع مظعي ةروُدُص ف
 اوقوكت و لوأ هكفلخ مكرطَف ىِذَلا لق ؟ةايحلا ىلإ 00-0 ةولوقيسف مكين

 نوك ري َن / 4 نوهأ يه لب «ةداعإلا ىلع رداق ءدبلا ىلع رداقلا نأل هي

(1 

 .ةافانملاو ةدعابملا نم ميمرلا ةسوبيو يحلا ةبوطر نيب امل داعبتسالاو راكنإلل ماهفتسالا :اتافرو اماظع انك اذإأ

 لمعي الو "نوثوعبم" هيلع لد ءانك اذإ رشحن وأ ثعبنأ :هريدقت ,«فوذحم "اذإ" يف لماعلاو (يواضيبلا ريسفت)

 اعمتجا دقو هلبق اميف لمعي ال ماهفتسالا دعب ام اذك و ءاهلبق اميف لمعي ال "نأ" دعب ام نأل ؛"نوثوعبم" اهيف

 اهيف لماعلا ردقيف ةيطرش نوكت نأ زوجيو ةيفرظلل ةضحمتم "اذإ" نوكت هتركذ يذلا ريدقتلا اذه ىلعو ءانه

 .كلذ وحن ردقي وأ «ثعبن اتافرو اماظع انك اذإأ :هريدقت ءاماوج

 بارتلا وه :ءارفلا لاقو ؛تتفملا ءيشلا كلذ ءازجأل مسا وهو هتيتفتو هقد يف غلوب ام تافرلا "اتافرو" :هلوقو

 قيرفتلا يف بلغي لاعفلاو ء.هرسك يأ رسكلاب هتفري ءيشلا تفر :لاقيو ءاماظعو ابارت نآرقلا يف هنأ هديؤي

 نم ال لعفلا عم نم ردصم هنأ :امهدحأ ؛ناهجو هيف زوجي "اديدح اقلخ" :هلوقو .تاتفلاو تافرلاو ماطحلاك

 (لمجلا ةيشاح) .خلإ نيقولخم يأ لاحلا عضوم يف هنأ :يناثلاو ءاديدج اثعب ثعبن يأ هظفل

 :مهل لق ئعملاو ؛ثعبلا مهراكنإ نع اباوج :ةراجح اونوك .هديتإب م زا ريسوب ءاضعا :ةيسرافلاب .ةقرفتم ءازجأ :اتافر

 هللا ةردق نإف مكيف ةايحلا داجيإ نم دب الف ضرألاو تاوامسلاك امهريغ رخآ اقلخ وأ اديدح وأ ةراجح مترص ول

 دارملا لب رمألا دارملا سيلو ؟اتافرو اماظع متنك اذإ فيكف «ةيحورلاو ةيمسجلل مكتداعإو مكئايحإ نع زجعت ال
 طرشل باوج اذه نأ ىلإ ةراشإ :دب الف (يواصلا ةيشاح) .ةداعإلا نع هللا متزجعأ امل كلذك متنك ول مكنأ

 .خلإ اديدح وأ ةراجح اونوكت ول :اذكه هريدقت

 هيف ريدقتلا اذهو ءمكديعي مكرطف يذلا يأ فوذحم هربخ أدتبم هنأ :اهدحأ .هجوأ ةثالث هيف :مكرطف يذلا لق

 لعف لعاف هنأ :ثلاغلا .مكر طف يذلا مكديعي يأ فودذحم أدتبم رب هنأ :يئاثلاو .باوحلاو لاؤسلا نيب ةقباطم

 4مِيلَعْلا زيرَعلا نهقلع ةرلوقيل# :هلوق دنع هريظن ف لعفلاب حرص اذلو ءمك رطف يذلا مكديعي يأ ردقم

 (لمجلا ةيشاح) ."مكرطف" هبصان نامز فرظ "ةرم لوأ"و .(4:فرخرزلا)



 ءارسإلا ةروس 0 رشع سماخلا ءزجلا

 2) ابيرق روكي نأ ْىَسَع لق ثعبلا يأ ره ثُم :ءازهتسا نولوقَيَو ابجعت

 و. نم نوبيجتف ىروُبيِجَتَسَتَف ليفارسإ ناسل ىلع روبقلا نم مكيداني ْمكَوُعَدَي

 لول /2) ًاليلق َّلِإ ايندلا يف َرَّنِبَل ام نإ [ةنرملاو دمحلا هلو :ليقو «هرمأب .هِدمَحي

 نطل نإ ٌيَسْحأ ئه ىبلا ةملكلا رافكلل اوُوُقَي نينمؤملا وابل لقَو .نورت ام
 ةملكلاو «ةوادعلا نيب : 2١ اًتيِّم اَوُدَع نسنإلب راك جظيفلا نإ 0 / دسفي ْعَونَي

 : رسل رام ديا جو نيس نسا هيجل بلا ديانا ا : يه ةزينيوسأ يه يلا

 بجعتملا نأ كش الو ءلفسأو قوف ىلإ هكرح اذإ هسأر ضغنأ نالف :لاق ثيح ءارفلا لوق نم ذوخأم :ابجعت

 : رعاتقلا لوق هيلع لديو «اراكتإ ةسار كرحف ءىشب ربخأ اذإ هسأر ضغنأ :لاقي :مثيهلا وبأ لاقو ءكلذك لعفي

 .ضغنلاب اهسأر نم تكرحو ضم تلاقف اموي اهتلأس
 .اهتلأس اه تركنا يأ

 ريمض ىسع مسا وأ ةةريخت "ابيرق"و ؛ةمات "ناك"و ىسع مسا "نوكي نأ" .بيرق تآ اوه ام لكف :ىسع لق

 (نيلامكلا ريسفت) بلطلل سيل نيسلا نأ ديري :نوبيجتف (نايبلا عماج) .هربخ هدعب امو ثعبلا
 مههِإ ليق امل ؛هتردق لامك ىلع هلل نيدماح مكنوك لاح نوبيجتف يأ "نوبيجتست" يف واولا نم لاح :هدمحب

 (لمجلا ةيشاح) .كدمحبو مهللا كناحبس :نولوقيو مهسوؤر نع بارتلا نوضفني
 يور اذكو ؛هببس يف هناحبس هرمأب وه يذلا ثعبلا ىلع دمحلل الامعتسا رمألاب هلوأ راقكلا نم دمحلا معالي مل امل :ةرمأب

 ريمض نع الاح سيلو ةضرتعم ةلمج هنأ نيعي دمحلا هلو :ليقو «ةعاطب ةداتق ريسفت هنم برقيو ءاو5# سابع نبا نع

 (نيلامكلا ريسفت) ."كدمحبو مهللا كناحبس" :نولوقيف دمحلا مهعفني ال نيح هنودمحي :ليقو هدمحب "نوبيجتسي"

 مهروبق نم نوجرخي :ريبج نب ديعس لاقو ءاثذ سابع نبا هلاق رمألا عمم دمحلا نيعي سابع نبا لوق اذه :ةرمأب

 نم .دمحلا مهعفني ال نيح هنودمحيف ؛"كدمحبو مهللا كناحبس" :نولوقيو مهسوؤر نع بارتلا نوضفنيو
 تيأ دد انج تشاو رمت تمت ار لح اصب رسل رو :يفشاكلا لاق امك هرمأو هتدارإب يأ هدمحب :"يشاوكلا" فو ."بيطخلا"

 "نإ" ركذي نم لقو «لمعلا نع نظلل ةقلعم يهو ةيفان "نإ" :متثبل نإ .هرمأب لص يأ «كبر دمحب حبسفإ
 .رافكلل يأ ةبيطلا ةملكلا اولوقي يدابعل لق :يدابعل لقو (لمجلا ةيااعلإ .بابلا اذه قيلعت تاودأ يف ةيفانلا

 ةملك ىلاعت رسف يأ يناثلا هربخ "خلإ مكبر يه" :هلوقو «لوألا هرب "نسحأ يه" ءأدتبم ةملكلا :ىتلا ةملكلا

 ."لإ ملعأ مكبر" :هلوقب نسحأ يه يا



 ءارسإلا ةروس 8١" ٠ رشع سماخلا ءزجلا

 آَمَو رفكلا ىلع توملاب َمُكَبْذَعُي مكييذعت أَم نِإْوَأ ناميإلاو ةبوتلاب َركَمَحَرَيْأَسَي نإ

 َكْئَرَو .لاتقلاب رمألا لبق اذهو ناميإلا ىلع مهربجتف 2 ) ٌاليكَو ْهِيَلَع َكَتلَسْرَأ

 انَلَّضَف َدَقَلَو مهلاوحأ ردق ىلع ءاش اب مهصخيف ضَرألاَو ِتَوَمّسلَأ ىف نمي ُمّلَعَ
 ةتلع ميهاربإو «مالكلاب ىسومك ةليضفب مهنم لك صيصخختب ضخ ىلَع َنحيِدتلا َضَْعَب
 1 زفه © نيِذلا أوعدأ مهل لق (2 ع ب اوبر ٌددُواَد اَنْيَتاََو ءارسإلاب د5 دمحمو ةلخلاب

1 1 

 الو اهوحنو ةملكلا هذه محل اولوق يأ «ضارتعا امهنيب امو "نسحأ يه يلا" ل ريسفت :خلإ مكمحري أشي نإ

 ريسفت) .هللا الإ مهملعي ال بيغ مهرمأ ماتخ نأ عم رشلا ىلع مهجيهي كلذ نإف رانلا لهأ نم مهنأب اوحرصت
 هيلع هركأ رمألا ىلع ربح :"سوماقلا" يف .لاعفإلا وأ يثالثلا نم عراضملا ةنزب :ناميإلا ىلع مهربجتف (يواضيبلا
 (نيلامكلا ريسفت) .يفنلا باوج يف بوصنم وهو ."ربجأك
 هذه فو ؛مهنم ءاش نم هتداعسو هتيالوبو هقلخ نم ءاش نم ةوبنلاب صخيف مهاوحأب يأ :ضرألاو تاومسلا يف نمب

 فيك و ؟ايبن بلاط يبأ ميتي نوكي فيك :مهلوقب دو هللا لوسر ىلع ةوبنلا اودعبتسا ثيح نيك رشملا ىلع در تايآلا

 فا اذلو ؛رافكلا نع ةياكحلا ماقم يف الإ هي يبلا ىلع اهقالطإ زوجي ال ةرابعلا هذهو ؟هباحصأ عوجلا ةارعلا نوكي

 تاوامسلا يف نم ىلع هملع رصق هيلع مزلي الو "ملعأ"ب ةقلعتم ءابلاو ؛صيقنتلا ماقم يف اهلئاق لتقب ةيكلاملا ضعب
 (يواصلا ةيشاح) .قاقدلا ركب يبأك هربتعا نم ىلع ءاملعلا در دقو «ربتعي ال وهو بقل موهفم هنأل ؛ضرألاو
 :ةاروتلا دعب باتك الو تل ىسوم دعب ين ال هنأ تمعز دوهيلا نأل ؛ركذلاب ضخ :اروبز دواد انيتآو
 نوفرتعي مهنأل ؛اروُبَز دواد اَنْيتآَو و :هلوقب مهيلع هللا درف «هباتك راكنإو و دمحم ةوبن راكنإ كلذب مهدصقو

 ىلع لمتشم 8:3 دواد ىلع لزنأ باتك روبزلاو التل ىسوم دعب ءاح هنأ عم هيلع روبزلا لزنو «إتلع دواد ةوبنب
 اهيف سيل ديمحتو ءاعد اهلكو :"ءاج اذإ" ةروس ردق اهرصقأو «نآرقلا نم عبر ردق اهوطأ ةروس نيسمحو ةئام

 (يواصلا ةيشاح) .ماكحأ الو دودح الو ضئارف الو مارح الو لالح
 ببسلا نأ :لوألا ءهوجو ةيف :انلق ؟انه ركذلاب التل دواد صيصخت يف ببسلا ام :ليق نإف :اروبز دواد انيتآو

 0 لا 5 :لاق ءممألا ريح هتمأ نأو لي نييبنلا متاح ادمحم نأ :روبزلا يف بتك ىلاعت هنأ را ديو

 :يناثلا هجولا .هتمأو دي دمحم مهو ٠( ه:ءايبنألا) كَنوُحْلاَصلا َيِداَبِع اهني َضْرَأْلا َنَأ رْكَّذلا ٍدعَب نم روبزلا يِف
 تاهبشلا جارختسا يف قف هزمبلا لإ ةوضعراونا# لي لاك ظن لفك اوناك اه. يرق راف ذآ ديق بسلا نأ

 لازنإب مهمالك مهيلع ىلاعت هللا ضقنف «ةاروتلا دعب باتك الو ىسوم دعب ين ال هنإ :نولوقي اوناك .دوهيلاو

 يف ةروطسم نييبنلا متاح هنوكو :"دوعسلا يبأ ريسفت" فو ."ريبكلا" يف يزارلا هلاق امك 3# دواد ىلع روبزلا
 .صيصختلا هجو رهظف هي هركذ هيفو «روبزلا



 ءارسإلا ةروص 001 رشع سماخلا ءزجلا

 او نسيب تركع الف ريزعو قو مل ةهلآ منأ

 ري اا

 كفو وه ةددنيإاو اهيغتبي يأ "نوغتبي" واو نم لدب أ ةعاطلاب ةبرقلا 1

 موعدي فيكف مهريغك رُهَباَذَع َنوُفاَككَو ءهَتَمْحَر َنوُجَرَيَو ؟هريغب فيكف هيل
 اًموكلِهُم نم الإ اهلهأ ديرأ ٍةَيَرَق نِّم ام نِإَو 29 اًروُدَحَع َناكَكَبَر باَذَع نإ ؟ةهلا
 بتكيلا ىقةللؤ ناك هريغو لعقلاب اذيدش اًباَدَعاَعوُبَدَعُت وأ تولابوجتسلار وي لَك

 لهأ اهحرتقا يلا تيل َلُِم نأ ائَعتَم اَمَو .ًابوتكم مي اًروطسَم ظوفحملا حوللا
 ءالؤغ ىلإ اهاتلسرأ ولو ,مانكاماف ايفاتليسرأ ا اب بْدَح نأ دال ةكم

 ال يذلا رداقلا وه هلإلا نأل ؛ةهلآب اوسيل ءالؤهف ذئنيحو ءمهزجعب هتلازإ نوعيطتسي ال يأ :خإ نرام "لف

 فوذحم ًادتبم ريخ "برقأ"و 0 :نوغتبي واو نم لدب (يواصلا ةيشاح) .رمألا باوج ةلمحلاو ؛ءيش هزجعي

 د سيفك .برقألا ريقب : أ :ةريغب فيكف (لمجلا ةيشاح) . "ينأ"'ةلض ةلمحلاو

 ,ةيصاعلا يأ "اهوبذعم وأ" هلوقو «ةعئاطلا يأ "اهوكلهم نحن الإ" :هلوقو ءةيصاع وأ ةعئاط يأ :ةيرق نم نإو

 «فلتخم ءانفلا نكلو (؟7:نمحرلا) ةناف اَهِيلَع ْرَم اك :ىلاعت لاق «ةمايقلا عوي لبق في دحأ لك نأ :ىيعملاو

 اهوزن ببس :خإ لسرن نأ انعنم امو (يواصلا ةيشاح) فيس ةليدتتناو نين ماتا ةقشتقي# توك زف مفتت

 .ىتوملا نءبآ انل يحأو ءافاكم عرزنل ؛ةكم نع لابخلا هذه ان رّيسو ايهذ افصلا انل بلقا : 25 ىبلل اولاق مهنأ

 (يواصلا ةيشاح) .ةيآلا هذه تلزنف «ءكلذ يف ىلاعت هللا كلاسي يبنلا عرشف كب انمآ كلذ تلعف نإف

 ايبن لسرن نأ انعنم امو يأ «فوذحم لوعفملاو ؛ةسبالملل وأ "اهانلسرأ امل" :هلوق هيلإ ريشي امك ةدئاز ءابلا :تايآلاب

 .افاكم اوعرزيل ؛ةكم نع لابحلا ةلازإو ابهذ افصلا بلقك "خلإ اهحرتقا ىلا" :هلوقو خلإ تايآلاب اسبلتم هنوك ةلاح

 ضرألا طسبنتل ؛ةكم لابج عفرو ابهذ افصلا بلقو ىتوملا ءايحإ نم ةكم لهأ اهحرتقا يلا :تايآلاب (لمحلا ةيشاح)

 وأ نمؤي نم مهيف نألو :دمحم رمأ مامتإل (نايبلا حور) .كلذ وحنو قئادحلا لصحتل ؛رامنألا ءارجإ ةعارزلل حلصتو
 ."ةقانلا دومث انيتآو" :لاقف ةحرتقملا تايآلا بيذكتب ةكلهملا ممألا ضعب ركذ مث ءنمؤي نم دلوي



 ءارسإلا ةروس ”؟ بس رشع سماخلا ءزجلا

 ٌلِسرُن اَمَو اوكلهأف اب اورفك ْأوُمَّلَظطَف ةحضاو ةنيب ةَرِصَبُم ةيآ ةقانلا ٌدوُمُت اَنِدَتاَءَو

 هيا 0 نإ أ جلو ذإ رك ْذاَو .اونم ويل دابعلل هك اقيوت لإ تازجعملا ِتّيألاب

 و مهنم كمصعي وهف أدحأ فخت الو مهغلبف ؛هتضبق يف يف مهف ةردقو املع ساّئلآب

 امب اوبذك ذإ ؛ةكم لهأ ِساَكلَل َةئَبِف ّلِإ ءارسإلا ةليل اتايع َكقْيَرَأ َنَلأ ايدل اتلعَج
 : 1 , ا م ل اع #1 ع ا ها

 يف تبنت ىلا موقزلا ئهو ناَءّرقلا ىف ةّنوعلَمْلا ةَرَّجشلاَو امب مهربخأ امل مهضعب دتراو

 ؟هتبنت فيكف رحشلا قرحت رانلا :اولاق ذإ مهل ةّئتف اهانلعج ميحنلا لصأ

 ةنيب" :هلوق «لاحلا ىلع ةبوصنم يهو نولوألا امي بذك ىلا تايآلا نم اهنأب رعشيل ؛فوصوملا ردق :ةرصبم ةيآ

 /نيلامكلا ريسفتا :.ةراصب:يىذ نيعف ةبسنلل "ةربفبم" نأ ىلإ ريشي "ةحضاو

 انعنم امو" :لبق هلوقو «تايآلاب لاسرإلا ىلع لدي اذه نأ وه ءلاؤس نع باوج ىلإ ةراشإ هيف :اونمؤيل دابعلل
 تايآلا هلبق اميفو :تالالدلاو ربعلا انه تايآلاب دارملا نأ كلذ حاضيإو ؛همدع ىلع لدي "تايآلاب لسرن نأ

 يأ لعافلا نم امإ لاحلا عضوم يف اردصم نوكي نأو «هل الوعفم نوكي نأ زوجي "افيوخت الإ" :هلوقو «ةحرتقملا

 (لمجلا ةيشاح) .ريرقتلا يف راشأ هيلإو ءاهب افوخغ يأ لوعفملا نم وأ «نيفوخي

 يراخبلا ىور :انايغ (لمجلا ةيشاح) .اريثك عقو دق هنأل ؛ىذألا نم هريغ نود كل مهلتق نم يأ :مهنم كمصعي وهف

 ءرثكألا لوق هنأ مدقتو «هب يرمنأ هليل 2 هللا لوسر اهيرأ نيع ايؤر :لاق هنأ رثثذ سابع نبا نع هريسفت يف

 لدت ايؤرلا نأ نم مهضعب هلاق امو ؛جيرج نباو ةمركعو دهاجمو ةداتقو قورسمو نسحلاو ريبج نب ديعس مهنمف

 فو ."بيطخلا" ايؤرو ةيؤر ئيعب هتيأر :لاقي «ةغللا يف ايؤرلاو ةيؤرلا نيب قرف ال ذإ ؛فيعض مانم ايؤر اهنأ ىلع

 .ةيؤرلاك ةظقيو امون نوكت ايؤرلا :"يشاوكلا"
 كلذب اهتعنف ةمومذملا وأ ةيذوملا يأ "ةنوعلملا" :هلوقو ءايؤرلا ىلع ةفوطعم يهف ةرجشلا انلعج امو يأ :ةرجشلاو

 لب :ليقو ءامل بنذ ال ةرجشلا نأل ؛اهومعاط نوعلملا دارملا وأ ,نوعلم هنإ :راض ماعطل لوقت برعلا نأل ؛زاخب

 (لمجلا ةيشاح) .ميححلا لصأ يف جرخت اهنأل ؛هللا ةمحر نم اهداعبإ اهنعلو «ةقيقحلا ىلع وه

 ميحجلا لصأ يف تبنت اهإف ةيحرلا نع اهداعبإ وأ ءيزاحملا دانسإلا ىلع اهمعاط نعل هيف اهنعلب دارملاو :ةنؤوعلملا

 ,رانلا يف ةرجش قلح نع زجعلا هلل اوبسنف :قرحت رانلا اولاق ذإ (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةمحرلا نم ناكم دعبأ يف
 ذخختي لدنمسلا ريط نإو ءاهقرحي الو رانلاب ىمحملا ديدحلاو رمحلا علتبت ةماعنلا نأ هيوقيو ؛هنم رثكأ ىلع رداق وهو

 .اهاحب ىقبتو اهخسو لوزيف رانلا ف تيقلأ تخستا اذإف «ليدانم هربو نم



 ءارسالا ةروس ” ب #؛ رشع سماخلا ءرجلا

 ٍةَكِبَملل انْلُق ْذِإ ركذاو © اريك اًكَيقُط لإ انفيوخت ْمُهُديِزَي اَمَق امم ْمُهّفَوححَو .: 006 0 . أ تح ا تيس 32 ها اى #7 قا نىك ني تف ا
 29 اًيِط َتَفَلَح َنَمِل ُدجْسْأَء َلاَق سيت هَل اوُدَجَسَف ءانحنالاب ةيحت دوجس َمَدَِل اوُدَجْسَ يبس

 تمدح ىزذأا اَذَّه ينربخأ يأ َكَجيَءَرَأ لاق .نيط نم يأ ضفاخلا عزنب بصن 55 00 ع ة د ع 8 هوف 2 قت :

 نك مدسق مال َنِيِل ؟ران نم يتقلح : هنم ريخخ انأو هل دوجسلاب رمألاب َكِلَع تلضف صف

 نمم مهنم /2) ًاليلق الإ ءاوغإلاب َدهَتّيَرَذ نلصأتسأل ىركيتخأل ةّسّيقلا ِمْوَي نإ

 ةراشإو ءاهيلع ةواقشلاو ةداعسلا ءانتبال ؛ارارم نآرقلا ف سيلبإ عم هَل مدأ ةصق ررك :خلإ ةكئالملل انلق ذإو

 ميقملا ميعنلا نم كلذ ىلع بترتي ام لصحيل ؛سيلبإ عبت نه وه يقشلاو 1ع مدأ عبت نم وه ديعسلا نأ ىلإ

 (يواصلا ةيشاح) .ةواقشلا لهأل ميلألا باذعلاو ؛ةداعسلا لهأل

 نأب اضيأ عفديو «هنم نوئيرب ةكئالملاو رفك هللا ريغل دوجسلا نإ :لاقي ام كلذب عفد :ءانحنالاب ةيحت دوجس

 هللا ريغل دوجسلا نوك لحم اضيأو ؛ةبعكلل نيلصملاك ةلبقلاك تل مدآو ةهبحلا عضوب ةقيقح التلع مدآل دوجسلا
 (يواصلا ةيشاحإ .كلذ مدقت دقو هلاثتما بجيف الإو هللا وه هب رمآلا نكي مل ام ارفك
 اهيف لماعلاو "نم" نم لاح هنأ :اهدحأ ءهجوأ هيف "انيط" :هلوق :"نيمسلا" ةرابع :ضفاخلا عرزنب بصن

 ناك نإو الاح "انيط" عوقو زاجو «"هتقلخ" اهيف لماعلاف ءانيط هتقلح أ لوصوملا اذه دئاع نم وأ ."دحسأأ"

 نيط نم يأ ضفاخلا طاقسإ ىلع بوصنم هنأ :يناثلا .نيط نم الصأتم :لاق هنأك ةلاصألا ىلع هتلالدل ؛ادماح

 (لمجلا ةيشاح) .ةبسن الو تاذ ماكإ مدقتي ١ ذإ ؛كلذ رهظي الو ؛ةيطع

 فرح وه لب "تيأر" لوغفم هنأ ىلع بضتلا لحم يف نوكي قدح مساب سيل يأ باطخ فرح فاكلا :كتيأرأ

 ةفص لوصوملاو ؛لوأ لوعفم اذهو «بارعإلا نم هل لحم الف دانسإلا ديكأتل ؟بطاخملا لعافلا ريمض هب دكأ

 ازاحب رابخإلا ببس وه يذلا ملعلا لعجي نأب "يربخأ" نيعمج انه "تيأرأ"و ؛هيلع ةفصلا ةلالدل فوذحم يناثلاو
 (نايبلا حور) .بلطلا عماجب رمألا نع ازاحم ماهفتسالا لعجي نأبو ءرابخإلا نع

 ال اليلق الإ ءاوغإلاب مهلصأتسأل يأ "هتيرذ نكنتحأل" هباوجو ءمسقلل ةئطوم ماللاو ادعم مالك وق يأ نيل

 ىئعم :ليقو ؛ءكنحلا نم ذوخأم ءالكأ اهيلع ام درج اذإ "ضرألا دارحلا كنتحا" نم مهتميكش مواقأ نأ ردقأ

 (لمجلا ةيشاح) .اهكنح يف نسرلا لعج اذإ "ةبادلا كنح" نم تئش ثيح مفدوقأو مهنقوسأل :نكنتحأل



 ءارسإلا ةروس "مه رشع سماخلا ءرجلا

 مهو تن أ ”مواَرج َرَهَج ىرإف ْمُهَتِم ٌكعِبَت نُمَف ىلوألا ةخفنلا تقو ىلإ ارظنم
 كئاعدب َكَتَّوَّصِب مكّنِم َتْعطَعْسآ نم ٌفختسا زِْفَتْسآَ ةلماك# ارئاروكو اوفو 9 9 5 6 يحد

 عد
 مهو كَللِحَرَو َكليَحي ِمْيَلَع حص ٍتِلَجَأَو ةيصعملا ىلإ عاد لكو ريمازملاو ءانغلاب
 ٍددَلَوَأْلاَو بصغلاو ابرلاك ةمّرحْملا ٍلَومَأْلا ىف َمُهَكراَشَو يصاعملا يف ةاشملاو باكرلا

 2 ورع آل كلذب ُنّطْيْشلآ ُمهُدِعَ اَمَو ءازج الو ثعب ال نأ هدو انزلا نم

 داو 6 قا ةااووو عاف هةمااقتم هاهم تما هلم فاو اع تاهو هاعتما# تام هموم تعد نينمؤملا ىِداَبِع نإ .الطاب
 ميظعتلل صيصختلا

 .بئاغلا ىلع بطاخملا هيف بلغ ءمهو تنأ الهمم يأ لاهمإلا يهو راظنإلا نم ءاظلا حتفو ميملا مضب :ارظنم

 لوعفم مسا :اروفوم ءازج .ةيعوبتملا قحل ةياعر بطاخملا بلغف مهؤازجو كؤازج يأ :مهو تنأ (نيلامكلا ريسفت)
 زازفتسالاو ؛هفختسا :بضغلا هزفتسا هنمو :فختسا (نيلامكلا ريسفت) ."ةيضار ةشيع' سكع ىلع لعافلا يعم

 .كرح-و لزتساو : "مولعلا رحب" ف فافختسالاو

 لاقو «ريمازملاو ءانغلا هتوص :دهاحم لاق ؛هل ئيعم ال هنأك هل اريقحت توصلاب ءاعدلا نع ربع :خلإ كئاعدب

 متاح يبأ نبا هحرخأ :ةيصعملا ىلإ (نيلامكلا ريسفت) .ىلاعت هللا ةيصعم ىلإ وعدي عاد لك هتوص :سابع نبا

 (نيلامكلا ريسفت) .لاثملا ليبس ىلع هريغو ءانغلا ركذو ماع "ءاعدلا نإ" :هلوقب فنصملا هيلإ راشأ امك

 ىلع قلطت ليخلا :"لمجلا" فو «(سوماقلا) .ناسرفلاو سارفألا ةعامج ليخلا "كليخب" :هلوقو ءتوص يأ رمأ :حص
 .ةدئاز :ليقو «ةسبالملل ءابلاو حراشلا هل زاخأ انيق «ناثلا انهه دارملاو ءامي نيبكارلا ىلعو فورعملا عونلا

 سرافلا دض لحارلل عمج مسا لجرلاو «لويخلا باحصأ يأ ءايلا ديدشتب لايخلاو ليخلا نإف :ةاشملاو باكرلا مهو
 (نيلامكلا ريسفت) .يغبني ال اميف اهفرصو مارحلا نع اهعمجو اهبسك ىلع مهلمحي :ةمرخا (نيلامكلا ريسفن)
 نأ رهاظلا ىضتقم ناكو «ةبيغلا ىلإ باطخلا نع تافتلالاو رامضإلا ماقم ف راهظإ هيفو ءالطاب :ارورغ الإ
 لصألاو ءردصم هسفن وهو فوذحم ردصم تعن هنأ :اهدحأ ؛هجوأ هيف "ارورغ"و ءارورغ الإ مهدعت امو :لاقي

 ةبسنو ؛اراغ ادعو الإ وأ ةغلابملا ىلع وأ ءرورغ اذ ادعو الإ يأ "لدع ديز" يف ليق ام هيف ءيجيف ارورغ ادعو الإ

 هنأ :ثلاثلا .رورغلا لحأل الإ ةبذاكلا ىئنامألا نم مهدعي ام يأ هلحأ نم لوعفم هنأ :يناثلا ءزاحم هيلإ رورغلا

 هن هللا :يتطام ىلا لمجلا نيب عقو هنإف «ضارتعا ةلمحلاو ؛هسفن رورغلا الإ مهدعي ام يأ عاستالا ىلع هب لوعفم

 (لمجلا ةيشاح) .ناطيشلا



 ءارسإلا ةروس : 6 ظ ومع سا عربا

 كنم مهل اظفاح 2: ُدليكَو َكْبَرِب _فكو ةوقو طلست يطل وو قل قم

 ىلاعت ِِلْضَف نم ْأوُعتبَمِل رحَبْلا ىف نفسلا كلاقلآ ْمُكَل يرجي ىجْرُي ىذا مكب
 ىف ةّدشلا ٌرْضلآ ُمُكَّسَم اَذِإَو .مكل اهريخست يف ١ اًهيحر خشب يراك دف ةراجتلاب

 يع الف ةحآلا نم تونبعت وخذت نم مكدع :باغ لبظ .قرغلاءيوو ربل
 نم ريح كف وه الإ اهفشكي ل ةدش يف مكنأل ؛هدحو هنوعلدت مكنإف ىلاعت اي

 .معنلل ادوحج ,2إ) اًروُقك ٌنيَسنإلآ َناَكَو ديحوتلا نع مطرغأ ري ل ماسر 3

 مهنع عفدي وهف هدابعب محرأ هللاف هل هللا رادقإب ةسوسولا ىلع ارداق ناك نإو ناطشلا نإ :اليكو كبرب ىفكو

 .هنع سواسولا عفد ىلع ةردق دبعلل سيلو هللا همصع نم موصعملاف ,هرشو هديك
 ئميلا كدي عضت كل ةسوسو دنع كنأ ناطيشلا ةسوسو عفد ىلع نيعي امث نأ يلذاشلا نع يعفايلا ركذ :ةدئاف

 هلوق أرقت مث «تارم عبس "لاعفلا قالخلا سودقلا كلملا ناحبس" :لوقتو بلقلا ءاذحب رسيألا كردص بناج ىلع
 (يواصلا ةيشاح) .(1 ٠ :ميهاربإ) عب هللا ىَلَع َكِلَذاَمَو ءديِدَج يقلَحِب ِتأَيَو ْمُكِبِحَذُيأَسَي نإ :ىلاعت
 مكلابب رطخي ال ذئنيح مكنإف هدحو هايإ الإ مكئداوح يف نوعدت نم لك مكرطاوخ نع بهذ يأ :خلإ لض

 .ىلاعت هللا الإ رحبلا يف مكعم ناك ولو مكتناعإ نع نودبعت نم لك لض وأ هايإ الإ هفشكل نوعدت الو هاوس
 نأ لمتحي :هايإ الإ (نيلامكلا ريسفت) .باغو يفخ :لض :"سوماقلا" ف :مكنع باغ (يواضيبلا ريسفت)

 نوكي نأ لمتحيو ؛لطابب وأ قحب تادوبعملا عيمج ىلع "نوعدت نم" :هلوق لمحب الصتم ءانثتسالا نوكي

 (لمجلا ةيشاح) ."نكل" نيعمب "الإ" اذه ىلع نوكتو ؛لطابب دوبعملا ىلع هلمحب اعطقنم
 ."ارافك متنكو' :مهل لقي مل ثيح ممي افطلت مهاطح هيف كرتو "يتضرعأ" :هلوقل ليلعت :اروفك ناسنإلا ناكو

 كلذ مكلمحف ؛متنمأف متوحنأ :هريدقت فوذحم ىلع فطعلل ءافلاو راكنإلل هيف ةزمهلا :متنمأفأ (لمحلا ةيشاح)
 ةزمه تمدقو «اهلبق ام ىلع فطعلل ءافلاو ءانهه فذح ال هنأ ىلإ ةعامج بهذو .يرشخم زلا هلاق ضارعإلا ىلع

 .افوطعم هل ردقي مل ثيح فنصملا رايتخا هلعلو ؛نايح وبأ هلاق متنمأف :ريدقتلاو ,مالكلا ردصل اهوكل ماهفتسالا

 الو ءايلاب أرقت اهلكو ةسمح لاعفألا هذه ةلمج "مكقرغيف" هلوق ىلإ "مكب فسخي نأ" :هلوقو (نيلامكلا ريمسفت)
 (لمجلا ةيشاح) .ناتيعبس ناتءارقلاو ملكتلا ىلإ ةبيغلا نع اتافتلا نونلابو «ذئنيح تافتلا
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 طول موقك ءابصحلاب كيما ياج ْمَكِيَلَع َلِسرُيْؤَ نوراقك ضرألا ىرتاسم#

 ةَرَم 3315 رخيبلا يوه يسر نأ شبا 5 اظفاح هج الجسور اوذجج التل

 رسكتف هتفصق الإ ءيشب رمت ال ةديدش حير يأ حيرلآ َنْم افِصاَق ْمُكيلَع لرب نرخ

 اعيافوب اوستن رو اكيرق دج اكط كوخ لكك مكر بكب مرَمك مب مُكَفرعُيَف مككلف
 ليايسوبلا سدو يا

 ريغو قلخلا لادتعاو قطنلاو ملعلاب َمَداَء ََب انلّضف اَنمّرَك َدَقَلَو .مكب انلعف امب انبلاطي

 قدمت عدم هو 888 1 ٌباودلا ىلع َرَبلا ىف َحُهَتلَمَحَو توملا دعب مقراهط هنمو ,كلذ

 هنأ :يناثلاو 8١(« :صصقلا) 4 َضْرألا هرادبو هب اَنفَسَحف :هلوقك هب لوعفم هنأ :امهرهظأ .ناهجو هيف :ربلا بناج

 نم مزلي الو :ليق «ةيبيسلل ءابلا وكت نأو: يكب ايوحصم يأ الاح نوكي نأ زوجت "مكب"و «فرظلا ىلغ بوصنم
 ريدقتلا اذه الولو .مهكاله هفسخ نم مزليف هيف متنأ يذلا ربلا بناج ىعملا نأب :بيحأو ءاوكلهي نأ مهبيسب هفسح
 بناجلا ركذ يفو ؟هيلع متنأو هبلقي نأ متنمأفأ :نيعملاو :"نيلامكلا" فو (لمحلا ةيشاح) .ةدئاف هب دعاوتلا ف نكي مل

 ربلا بتاج سيل كالهلا بابسأ نم ببس ارحب وأ ارب بناج لك يف هلو «ءءاوس هتردق ف اهلك بناوجلا نأ ىلع هيبنت

 .هللا نم هقرف يوتسي نأ لقاعلا ىلعف ءفسخلا ربلا بناج يفف رحبلا بناج يف قرغلا ناك نإ لب «هب اصتخم

 يأ" :حراشلا لوقو «ةبصقك ةبصح اهقدحاو راغصلا ةراجحلا ءابصحلاو ؛ءابصحلاب مكيمرت احير يأ :خلإ لسري وأ
 :ناينعم هل "سوماقلا" يف امك بصاحلا ذإ ؛كلذك سيل هنأ عم ءابصحلاب بصاحلا ريسفت يضتقي "ءابصحلاب مكيمري
 فو «ىلوأ ناكل هريغ عنص امك حيرلاب بصاحلا حراشلا رسف ولف ؛هيمري يذلا باحسلاو ؛ءابصحلاب يمرت يلا حيرلا
 (لمجلا ةيشاح) .ءابصحلاب هتيمر لتق باب نم ةغل يفو ءبرض باب نم ابصح هتبصحو :"حابصملا"

 قرغن وأ فسخن يأ انتهج نم رأثلل اكردو انه اراصتنا :مكب انلعف امت (يواضيبلا ريسفت) .هترسك :هتفصق الإ

 تاقولخملا عيمج ىلع مهانفرش :مدآ ينب انمرك دقلو (نيلامكلا ريسفت) .ةبلاطم يأ "فورعملاب عابتاف" :هلوق نم

 نسح لكش ىلع ةماقلا نيلدتعم موك :اهنمو ؛مههاوفأب ال مهيديأب نولكأي مهنأ :اهنم ؛ةميظع ةليلج رومأب
 مهنم لعج يح مهل ماركلا ةكئالملا مادخإ :اهنمو ءاعيمج ضرألا ف ام مهل قلخ هللا نأ :اهنمو «ةليمج ةروصو
 (يواصلا ةيشاح) .كلذ ريغو مهل ةبتك و ةظفح
 ريغلا نم يأ :هنمو .مهرجافو مهربل الماش اعركت ةبطاق مدآ نب :دوعسلا وبأ ىلوملا لاق :مدا ينب انمرك دقلو

 هتساحب نم يأ) فيظنلا ديهشلا الإ ءاملا دسفل ريب يف تيملا ناسنإلا عقو اذإ اندنعو :لوقأ ءتوملا دعب مهراهط
 - "راتحملا در" فو .هريغو "راتخملا ردلا" يف اذك اقلطم اهسحجنيف رفاكلا امأ ءلوسغملا ملسملاو (راتخملا .لئاس مدو
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 راس جلا خب و تاق و م 8 م5 عع 1 نأ

 مئاهبلاك انقلَخ نمِم ريثك ىلع ٌمهتلضفَو تبّيطلا -.رِم مهسَقْرَرَو نفسلا ىلع رَخبلاَو

 دارملاو ءةكئالملا لمشتو امياب ىلع وأ "ام" ىنعمب "نم"ف جت ًاليِضْفَت شوحولاو

 ركذا .ءاببنألا ريغ ىشبلا نم لضفأ مه ذإ ؛هدارفأ ليضفت مزلي الو ءسنجلا ليضفت

 #8 لال ف نع

 هاو عع هنو هاما هاف هاهو ع عاوجو مدع هاهو هععإو عونو هنو ع هو هععم عم هيه سهر عته مساع عيه هع ههه هاه ها عست# اوعدن موي

 :هلوقب دارملا :ليق نإو «تاناويحلا نم هريغك توملاب سجنيف يومد ناويح هنأل ؛ةثيبح ةساح تيملا ةساحب نأ <

 مرك هجولا اذهبف تاناويحلا نم هريغ نود عراشلا مكحب لسغيو رهطي توملا دعب هنأ "توملا دعب مهقراهط'
 ضعبل ميركتلا ميركتلاب داري نأ الإ مهللا .مهلك يف ال ملسملا وه ناسنإلا دارفأ ضعب يف اذه نأ :بيجأ ؟ناسنإلا

 .هريغو يريشقلا مامإلا هيلإ بهذ امك ناسنإلا دارفأ
 عيمج نإ :ليقو «بوبحلاو رامثلاك ةيتابنلاو «نبللاو نمسلاو محللاك ةيناويحلا تاذلتسملا يأ :تابيطلا نم

 الو «ماتلا جضنلاو لماكلا خبطلا دعب نيمسقلا بيلظأت الإ ناسنإلا ىذغتي الو «ةيناويح امإو ةيتابن امإ ةيذغألا

 .اهرخآ يفو "انمرك دقلو" :ةيآلا لوأ يف لاق هللا نأ ملعا :مهانلضفو (لمجلا ةيشاح) .ناسنإلا ريغل اذه لصحي
 ناويحلا رئاس ىلع ناسنإلا مرك هللا نإ :لاقي نأ برقألاو ءليضفتلاو ميركتلا نيب قرفلا نم دب الف "انلضفو'

 مهفلا و لقعلا كلذ ةطساوب هقفرع ىلاعت هنإ م «ةروصلا نيسحو طنخلاو قطنلاو لقعلا لثم ةيعبط ةيتاذ ةيقلحخ رروومأب

 (لمحبا ةيشاح) .ليضفتلا وه يناثلاو ميركتلا وه لوألاف «ةلضافلا قالخألاو ةحيحصلا دئاقعلا باستككا

 بيلغتلا ليبس ىلع لوقعلا يوذل يأ املب ىلع وأ ؛لوقعلا يوذ ريغ نم شوحولاو مئاهبلا نوكل :ام ىنعمب نمف
 اذهو .ةكئالملا سنج نم لضفأ ناسنإلا سنجحف يأ :سنجلا ليضفت دارملاو (نيلامكلا ريسفت) .ةكئالملا لمتشيو
 نأ يقاني الف «ءسنجلاب ليضفتلا نأب :باجأف ؟ةكئالملا عيمج نم لضفأ رشبلا عيمج نأ ملسن ال :لاقي امع باوح

 ةكئالملا صاوخ جارخال سنجلا ليضفت ذخأ ىلإ ةجاح ال هنأ كيلع ىفخي الو ءرشبلا ةماع نم لضفأ ةكئالملا ءاسؤر

 (يواصلا ةيشاحو نيلامكلا ريسفت) .ةكئالملا لك سيل مهيلع لضفملا نأ ىلع لدي هموهفمت "ريثك" ظفل نإف

 لسرلاو ءايبنألاك رشبلا صاوخ نأ ةرعاشألا هيلع يذلا قيقحتلا فالخ وهو اقلطم هرهاظ :رشبلا نم لضفا

 نم لضفأ ءاحلصلا مهو رشبلا ماوعو «ليئارزعو ليفارسإو ليئاكيمو ليربج مهو «ةكئالملا صاوح نم لضفأ
 بوصنم هنأ ىلإ ريشي :خلإ وعدن موي ركذا (يواصلا ةيشاح) .ةعبرألا ءاسؤرلا ادع ام مهو ةكئالملا ماوع
 .نالف ةمأ اي :لاقيف «هب اودتقا يأ هب اومتئا نم هنإف مهيبنب 'مهمامإب" :هلوق .هب لوعفم هنأ ىلع "ركذا" رامضإب
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 بحاص اي :لاقيف مهامعأ باتكب وأ !نالف ةّمأ اي :لاقيف مهّيبنب ْمهِحَسِإب سانأ لك
 مهو ءِهنِمَِب ُهَبَتِك مهنم َقوُأ ْنَمَف ةمايقلا موي وهو !رشلا بحاص ايو !ريخلا
 نم نوصقني َنوُمْلُي هلو زوبع َنوَوَرْفَم كابلَوَأَك ايندلا يف رئاضبلا ولوأ ءادعسلا
 قملا نع مأ اييدلا يأ ةمْذَش ف تراك نمو قا ودلا ة رشق ردق (2) ٌدايِتَف مهامعأ

 اقيرط دعبأ 2 ٌدايِبَس ُلَضَأَو باتكلا ةءارقو ةاسعلا ,قيرط نع يشأ ةّرخ آلا ىف َوُهَف
 أوداخ ةففخم نإَو هيلع اوحلأو مهيداو مرح نأ دي هولأس دقو بايقل ف لرتو .هنع

 وداك كإو : يعي

 تلعف ول ذو ءُهَيَغ اَنْيَلَع َىِرعْفَمِل كلَ آيَحْوَأ ىلا نَع كنولزتسي َكَنوُمِيفَيَل اوبراق
 تبراق تدك َنَقَل ةمصعلاب قدلا ىلع َكَتَتكَت نأ آَلْوَلَو

 555 2220آآآآ مهحاحلإو مهلايتحا ةدشل (2 ًاليلق انوكر افيشرويلا لبق 0 .
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 : ةليلخخ كوذختال كلذ
 اعل ثلا 0

 :ليق سانألاو «عمجلاو دحاولاو ثنؤملاو ركذملا ىلع عقي سنج مسا سانلا نم ناسنإلا :"حابصملا" يف :سانأ لك
 يلا ءافلا نأل ؛لاع هنزو سان اذه ىلعف «سان ىقبيف سايق ريغ ىلع افيفخت ةزمهلا فذح زوجي نكل «ءافلا مضب لاعف
 اذه ذإ ؛الوط اهيف نئاكلا رحلا ف يذلا طيخلا ردق هباوص :ةاونلا ةرشق ردق (لمجلا ةيشاح) .تفذح دق ةزمهلا يه

 ةاونلا يفف ءاهرهظ يف ىلا ةرقنلا يف يذلا طيخلا وهف ريقنلا امأو ءريمطقلا يهف اهركذ ىلا ةرشقلا امأو «ليتفلا وه

 (سوماقلا) .هلثم ةفصلاو لقعلاو بلقلا رصب باهذ يمعلا :ىمعأ (لمجلا ةيشاح) .ريقنو ريمطقو ليتف :ةثالث رومأ
 دقاف ناك نإو انهه هب دارملاو ءىمعأ هنأب هلامشب وأ نميف باتكلا ةءارق ركذ مدع هجو ىلإ ةراشإ :باتكلا ةءارقو

 (نيلامكلا ريسفت) .راصبإلا نم مهعنمت ىلا ةشهدلاو ةريحلا نم مهيشغ امل باتكلا أرقي ال وهف رصبلا ال ةريصبلا

 الاصخ انيطعت يح كرمأ يف لخدن ال :هلك يبلل اولاق مهنأ :هلصاحو ءفئاطلا نوئكسي ةليبق مهو :فيقث ف لزنو
 :مهوقبو ءرشعلا يطعن ال "رشعن ال" :مهوقب دارملاف ءاننالص ف يبجب الو رشحن الو رشعن ال .برعلا ىلع اهب رختفن
 عكرن ال ةروسكم ةدحوملا ءابلا ديدشتو ميحلا حتفو نونلا مضب "يجن ال" :مهوقبو ,داهجلاب رمؤن ال "رشحن ال"

 ,ئرمأ هللا نإ :لقف ؟كلذ تلعف مل :برعلا تلاق نإف .ءكلذ ريغو يلصن ال دارملاو ءانتالص ف دجسن الو

 (يواصلا ةيشاح) ."خلإ اوداك نإو" :هللا لزنأف كلذ مهيطعي نأ هتوكس يف موقلا عمطو هي يبلا تكسف

 يأ "اوحلأ"و هلوقو ,ةكم مرحك امرح هلعجي يأ فئاطلا نم وه يذلا (داو مسا) جد وهو :مهيداو مرحت نأ
 (دوعسلا يبأ ريسفتو لمجلا ةيشاح) .سامتلالا يف اوغلاب
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 باذعَفْعِض كَلتَقَدَأْل تنكر ول اذإ .براق الو ير | 5 هنأ ي حيرص وهو

 حت ا َّمُن ةرخآلاو ايندلا يف كريغ تلاع انم ةيلثم يا اكمل باذع َفْعِضَو ةؤّيَحلا

 ؛ماشلاب ققلاقإ ايبل تق نإ :دوهيلا هل لاق امل لزنو .هنم اعئام مج | عت ايل كلَ

 ةنيدللا .ىطرأ وس ّنِم كلتوُرِفَتَْسَيَل اوُداك ةففخم نإو ءايبنألا ضرأ اهإف

 .نوكلهي مث ًاليلَق لإ اهيف َكَشَلِي توُعَبَي ال كوجرأ ول اَذِإَو اهني ةكوحرتتا
 20 مهج رخآ أ نم كالهإ نم مهيف احنسك يأ اَنِلسُر نم كلب انلَسزَأ ذه نم نس

 وه "الول" باوج نأل ؛نوكرلا تبراق ول لوقي نأ بسانملا :خ! تنكر ول .مهيلإ نكرت تدك دقل :هلوق :وهو

 نولماكلاو ءامومع اهيلع باذع ال حيبقلا لعف نم ةبراقملا نإف ؛نيبرقملا تائيس راربألا تانسح نألو «ةبراقملا
 ءيرشخمزلا هلاق امج ىلوأ ريدقتلا ةلقل اذهو :2إ تامملا باذع (يواصلا ةيشاح) .مهماقم ردق ىلع مهيلع ددشي
 تميقأو فوصوملا فذح مث ءافعاضم ئعمم تامملا نم افعض اباذعو ةايحلا نم افعض اباذع مالكلا لصأ ناك

 .اهفوصوم فاضي امك فيضأ مث هماقم ةفصلا

 هرك ةئيدملا مدق 1 2 5 ىبلا نأ كلذو :"نزاخلا" يفو «ةيندم ةيآلا هذه نأ ىلع ئبم اذه :خلإ دوهيلا هل لاق امل

 ءايبنألا ضرأ نإف «ءايبنألا ضرأب هذه ام تملع دقل !مساقلا ابأ اي :اولاقف هوتأف ءادسح ةنيدملاب هماقم دوهيلا
 اغإو افي تأف ايبن تنك نإف ؛مالسلا مهيلع ءايبنألاو ميهاربإ امب ناكو «ةسدقملا ضرألا يهو ماشلا

 ةثالث ىلع 725 يبنلا ركسعف «هلوسر تنك نإ مورلا نم كعنميس هللا نأو «مورلا ةفاخم اهيلإ جورخلا نم كعنمي
 .ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف «ج رخيف هباحصأ هيلإ عمتجي تح "ةفيلحلا يذ ىلإ" :ةياور فو «ةنيدملا نم لايمأ

 اهنم هوحرخي نأ نوكرشملا مه :قعملاو «ةيكم ةيآلاو ةكم ضرأ ضرألا 8 :ةنيدملا ضرأ انه "ضرألا"و
 لهأ نع ربت اهلبق ام نأل ةالابوقبا ةذعو .هسفنب جرخف ةرجهلل جورخلاب هرمأ يح 75 هنع ىلاعت هللا مهفكف

 مهرهاظتو مهعامتجاب برعلا ضرأ نم هوزفتسي نأ اودارأو مهلك نوكرشملا مه :ليقو «ةيكم ةروسلاو ةكم
 .مهركمو مقوادعب كنوجعزيل :كنوزفتسيل (لمجلا ةيشاح) .هولمأ ام اولاني حلو ص هلوسر هللا عنمف ؛هيلع

 (كرادملا ريسفت) .هانعم. يماشو ركب يبأ ريغ فوك "كفالخ"و ءكجارخإ دعب :كفالخ (كرادملا ريسفت)

 حور) «ةداعلا :ةنسلا :ةنس (نايبلا حور) .تلع هترجه دعب ردبب اوكلهأ مهإف كلذك ناك دقو :نوكلهي مث
 وأ ةسكللو هللا نبس أ دك وملا ردضملا ىلخعا بظتني نأ :اهدحأ ءهجوأ ةثالث هيف ةنسو : "”لمحلا" يفو (نايبلا

 ."اليلق الإ" :هلوق ىلع فقوي ال اذه ىلعو هللا ةنسك يأ ضفاخلا طاقسإ ىلع ءارفلا هلاق :يناثلا .ةنس كلذ انتسا

 .ضفاخلا عزنب بوصنم "ةنس" نأ ىلإ اذه راشأ :انتعتسك :هتنس تنأ عبتا يأ لوعفملا ىلع بصتني ثأ :ثلافلا
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 ىإإ اهاوز تقو نم يأ نسمشلا كولد ةرلّصلآ مق .اليدبت 9 ًاليوحت اَنتْكَسِل ُدَحت الو

 حبصلا ةالص بَقْلأ َنادقَو ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا يأ هتملظ لابقإ ليل ٍقَسغ

 ٍلَيْلآ َنِمَو .راهنلا ةكئالمو ليللا ةكئالم هدهشت عج اًدوُجْشَم تراك رَجَقَلآ َناَْرَق نإ

 كولد هنمو ءهدي رقتست ال كلدلا نإف ؛كلدلا هنمو «لاقتنالاو لوحتلا ىلع لدي ةداملا هذه لصأ :2! سمشلا كولدل

 هتسرم لتق باب نم اكلد ءيشلا تكلد :"حابصملا" يفو «هيلي ام ىلإ ءامسلا طسو نم لاقتنا لاوزلا يفف سمشلا

 ءءاوتسالا نع تلاز دعق باب نم اكولد موجنلاو سمشلا تكلدو ءامب اهتحسم ضرألاب لعنلا تكلدو ؛كديب

 (لمجلا ةيشاح) .اضيأ بورغلا ف لمعتسيو

 "أطوملا" يف هنكلو ءاهاوز سمشلا كولد :اعوفرم امد رمع نبا نع فيعض دنسب هيودرم نبا ىور :"نيلامكلا" فو

 نع متاح يبأ نبا ىورو «ةداتقو ءاطعو نسحلا لوق وهو رباجو سابع نبا نع روثأملا وهو .حيحص دنسب فوقوم

 :يوغبلا لاق ءيدسلاو لتاقمو كاحضلاو يعخنلا لوق وهو هد دوعسم نبا نع يور اذك و ءاهورغ اهك ولد :ه#» يلع
 ةرثكل ؛ىلوأ لاوزلا ىلع لمحلاو «تبرغ وأ تلاز اذإ ليي سمشلاو «ليملا كولدلا لصأ نأل ؛اهعمجي ظفللا نيعمو

 (نيلامكلا ريسفت) .رصعلاو رهظلا جرخي يناثلا ىلعو «ةالصلا تيقاومل ةعماج ةيآلا تناك هيلع هانلمح اذإ انألو هب نيلئاقلا

 هنأ :يئناثلاو «حبصلا ةالص هب دارملاو ءرجفلا نآرق مقأو يأ ةالصلا ىلع فطع هنأ :اهدحأ ؛هجوأ هيف :رجفلا نآرقو

 نأل ؛اذه ىبأت نييرصبلا لوصأو «ءاقبلا وبأ هعبتو شفخألا هردق اذك ءرحفلا نآرق كيلعو يأ ءارغإلا ىلع بوصنم
 (لمجلا ةيشاح) .رجفلا نآرق مزلأ وأ مقأ يأ لعف رامضإب بوصنم هنأ :ثلاثلا .ةرمضم لمعي ال لاعفألا ءامسأ

 ديزي ىلع ةجح وهو ءادوجسو اعوكر تيم امك اهيف انكر اههوكل ؛ةءارقلا وهو انآرق تيم :حبصلا ةالص

 ليلد الو :يضاقلا لاق ءيرشخمزلا هلاق ةالصلا ىلع فطع وهو ءاهنم انكر تسيل ةءارقلا نأ معز ثيح مصألا

 ىلع اهتماقإب رمألا لد رجفلا ةالص يف ةءارقلاب رسف ول معن ءاهيف ةبودنم اًفوكل زوجتلا نوكي نأ زاوحل ؛هيف

 ال ءزجلاو لكلا ةقالع يه زاحلا يف ةربتعملا ةقالعلا نأب فشك بحاص هدرو ءاسايق اهريغ فو اصن اهيف بوجولا

 حبسي يلصملاو «غلابلا هيزنتلا نيعمب لب هللا ناحبس :لق يعم. حيبستلا نم سيل "ىلص" يف "حبس" لامعتساو ؛ريغ
 (نيلامكلا ريسفت) .هلك نكرلا وهو اضيأ العفو «قافتالاب بحجاولا ريبكتلا سفنب لب ةحتافلا ةءارقب الوق
 ةقلعتم اُنأ :يناثلاو .ليللا ضعب نآرقلاب دج يأ "رج" ب ةقلغتم اهنأ :اههدحأ «ناهجو هذه "نم" ف :خلإ ليللا نمو

 ؛اهتيمسا يضتقي ال ضعب ئعمب. "نم" نوكو .دجهتف ليللا نم رهساو وأ ؛دجهتف ليللا نم ةموق مقو :هريدقت فوذحم
 ةرابع دوجحلا نأ برعلا مالك ف فورعملاو "عم" وهو حيرص مسا نعم. تناك نإو عامجإلاب امسا تسيل "عم واو" نأل
 نأ بجو ءدجهتم هنإ :ةالصلا ىلإ ماقو همون نم ليللاب هبتنا نمل لاقي هنأ عرشلا فرع يف انيأر امل مث «ليللاب مونلا نع

 بلسلل يتأي لعفتلاو ؛مونلا وهو دوجهلا كرت دجهتلا :"نيمسلا" يفو ,دوجهلا ىقلأ هنإ ثيح نم ادجهتم كلذ يم :لاقي
 (اصخلم لمجلا) .يلصملاو مئانلا نيب كرتشم :ليقو «مونلا وه دوجهملا :ليقو «مثأتو جرخت وحن



 ىلع ةليضف وأ «كتمأ نود كل ةدئاز ةضيرف َكْل َدّلفا نآرقلاب هب "اصف جيل

 كدمحي /2) اًدوُمحن اًماَقَم ةرخآلا يف َكَْبَر كميقي َكَتَعَبَي نأ َنَسَع ةضورفملا تاولصلا
 :ةرحهلاب رمأ امل لزنو .ءاضقلا لصف يف ةعافشلا ماقم وهو نورخآلاو نولّوألا هيف
 ىنرْخأَو هركأ ام هيف ىرأ ال ًايضرم ًالاخدإ قدي َلَخَدُم ةنيدلا ىنخْأِتر لَو
 َّقَهَرَو مالسإلاقَحْلآ َءاَج ةكم كلوخد دنع َلَقَو .كئادعأ ىلع امب رصنت ةّوق مع

 لوحو كنك اهلخد دقو ًالئاز ًالحمضم 2 اوُهَز ناك َلِطَبْلاَّنِإ رفكلا لطب ُلِطَبلَ
 )511111111 ]11]1----7 اقص نوفسو ةقام :تالأك تييبلا

 ريسفت) ءاهرئاظنو مثأتلاو ثنحتلاو جرحتلاك ةلازإلل ءيحت لعفتلا ةغيص نإف ؛مونلا يأ دوجهلا لزأ :هب دجهتف
 امأو «هيف اضيأو ليللاب يلصملا دجاحلاو مئانلا دجاهلا :ةداتق بأ نع ديبع وبأ ىورو :"ريبكلا" فو (دوعسلا يبأ

 يف نأ انيأر مث ؛مئانلا وه دجاحلا نأ برعلا مالك ف فورعملا :لاقو ظفللا اذه ريسفت ف طسوت هنإف يرهزألا
 دوجهللا ءاقلإل ؛ادجهتم يمس هنأ ىلع اذه لمحي نأ بجوف .دجهتم هنإ :ةالصلا ىلإ مونلا نم ماق نمل لاقي ع رشلا

 :هلوق "لمجلا" فو ."لصف" :هلوقب هريسفت يف حراشلا راشأ - عرشلا لامعتسا ىلإ يأ - اذه ىلإو .هسفن نع

 «ةلفان لفنتف :قئيعملاو ءاقلطم الوعفم نوكي نأ حصيو ."دجه" ل هب لوعفم "ةلفان" نأ ىلإ هب ريشي "لصف"

 .ةلفان ةالصلا نوك لاح لصف ىعملاو ءالاح نوكي نأ حصيو «ةبقاعلاو ةيفاعلاك ردصم ةلفانلاو

 ةلفان وهو ءهتمأ نود هقح يف ابحاو ناك ليللا مايق نأ ىلع ئبم ريسفتلا اذه ؛كتمأ نود كل :ةدئاز ةضيرف

 وأ" :هلوقو .هيلع اضرف ةتاذ دح يف ناك نإو سمخلا تاولصلا ىلع دئاز هنأل ؛ةدايزلا وهو يوغللا نيعملاب

 ه2 هفح يف ابودنم ناك ليللا مايق نأ ىلع بم اذهو ءسمنخلا تاولصلا ىلع ةدئاز ةبودنم ةليضف يأ "ةليضف

 امهيلإ راشأو ,"نزاخلا" امي حرص دقو ,عورفلا بتك يف ناررقم نالوقلاو ؛هتمأ قح يف كلذك وه امك
 (لمجلا ةيشاح) ."ريرقتلا' يف حراشلا
 (51/:ةدئاملا) © سانلا نم كمصعَي ُهَللاَو#» :هل لاقو مورلاو سراف كلمم هدعوف هءاعد هللا باجأ دقو :ىيرصنت ةوق

 يأ جرح اذإ هحور قهز نم :لطابلا قهزو (يواصلا ةيشاح) .(؟8:حتفلا) كهَلُك نيّدلا ىَلَع ُهَرهظِيلظ :لاقو
 (اصخلم) .لحمضا يأ لطابلا قهزو تجرح هسفن تقهز :"راتخملا" يفو (نايبلا حور) .كلهو بهذ
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 .ناخيشلا هاور .تظاب ىتح 'خلإ قحلا ءاج' :لوقيو هدي يف دوعب اهنعطي لعجف

 َنيِمِلَظَلآ ُكيِري اَلَو هب  ةفيؤتلإ فو, هلطلصأأ نم ٌءآَفِش وه ام ِناَءْرَقْلا نايبلل َّنِم ُلَرَثُتَو
 نع ضرَيَعَأ رفاكلا نيسفاإلا ىَلَع اًنْمَعْتأ اذِإَو .هب مهرفكا جيو اراسغ لإ نيرفاكلا

 معي 29 اًسوغي ناك ةَدْشلاَو رشفلا ةعلآ هن ُهَّسَم اَذِإَو أرتخخبتم هفطع نق هينا اَكَنَو ركشلا

 نعي ملغأ كير هتقيرط ِيَلكاَش لع ُلَمْعَي مكنمو انم عك لق .هللا ةمحر نم ًأطونق
 هن ايي. يذلا حولا ٍنَع دوهملا ي رك .هيييف' اقيرطا و ليس نعَدْهَأَوه

 2 ًاليلق الإ معلا َنِّم مّئيِتوُأ آَمَو هنوملعت ال همْلِع يأ َيَررمأ ْنِم ٌحوُرلأ مهل ٍلَق ندبلا
 نأب نآرقلا يأَقليلإ اَعيَحَوَأ ىذا َنَبَهَذَتَل اًنعِْي مسق مال نّلَو :ىلاغت ةملع» ىلإ ةبسنلاب

 28 108 مام هضم ةناهكماال هاو اه حطام هده او ةفاؤتاو هقاقلا هاي طالهتاف هتاف ف يحابعلاو ىوديفلا نم هوحمن

 .هوحنو اصعلاك وهو بشحخلا دوعلا "دوعب" :هلوقو ءهب هبرض حمرلاب هنعط :"سوماقلا" يف :اهنعطي
 ساحن نم ناكو ةبعكلا قوف ةعازخ منص اهنم يقبو ءصاصرلاو ديدحلاب ةتبثئم تناك افأ عم يأ :تطقس ىتح

 .هبناج ىوط :هبئاجب ىأنو (يواصلا ةيشاح) .هرسكف هب ىمرف دعصف ههب مرا !ىلع اي :نُي يبنلا لاقف ءرفصأ
 نع (سوماق) .هابناج رسكلاب ءيش لك افطع ءىوط ئعم. ىث :هفطع ىنث .هسفنب دّعب :نايبلا حور يفو

 (يواصلا ةيشاح) .حصألا وه اذهو «ندبلا ةايح هب يذلا حورلا ةقيقح نع يأ :حورلا

 باطخلا :ليقو ."اوتوأ امو" :ةذاشلا ةءارقلا ليلدب ريثكلا ملعلا اهيفو ةاروتلا انيتوأ :دوهيلا لوقل در :خلإ متيتوأ امو

 (يواصلا ةيشاح) .ىلاعت هملعل ةبسنلاب ليلق وهف اوطعأ ام ملعلا نم اوطعأ نإو امومع قلخلا نأو ؛قلخلا عيمجل ماع
 ؛ةفص ناكل رخأت ول هنأل ؛ليلق نم لاح هنأ ىلع فوذحم هقلعت زوجي الو ؛"متيتوأ" ب قلعتم :خلإ ملعلا نم

 (لمجلا ةيشاح) .ةبيغلا ريمضب "اوتوأ امو" شمعألاو هللا دبع أرقو ءاهيلع مدقتي ال "الإ" زيح يف ام نأل
 :ئيعملاو ءهريغ دوصقملاو هيف طيرفتلا نع هل ريذحتو نآرقلاب كك هيب ىلع ىلاعت هللا نم نانتما اذه :انئش نكلو

 هءاقبإ نكلو ء.مكفحاصمو مكر ودص نع هباهذإ ىلع نورداق اننإف هيف طيرفتلا نم اورذحاو لمعلا ىلع اوظفاح

 ءمسقلا باوج "نيعدتلا :هلوقو ءردقم مسق 595 ةلادو ةئطوم يأ :مسسق مال (يواصلا ةيشاح) .مكب ةمح ر

 ءانغتسا رخأتملا باوج فذح نم مسقلاو ؛طرشلا عامتجا يف ةدعاقلا ىلع هب انبهذ يأ فوذحم طرشلا باوجو

 (لمجللا ةيشاح) .مدقتملا باوجب هنع
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 ؛ .هلضف َّنِإ َىَلَبَر نم ةَمَحَر ةانيقبأ نكل الإ 2: ًاليكَو اَئيَلَع -هب َكَل ُدجِي ال مث

 ا ها انسب هيو كيلع ل ثيح كيس ا هيقسقللا ةيزكلا ]

 اديعم و مولع ضقت عت تراك ؤلق تسأل ةغالبلاو ةحاصفلا ىف
 طرشلل وأ مسقلل باوج

 َناَءَرعْلا اذه ىف ساكلل انين اَْفَدَم َدَقَلَو .كاذه َلْكِم القل ْءاَمَت ولو :مهوقل اًدر 59

 يأ سائر ثْكَأ نَأَف "اوظعتيل لثُم لك سنج نم الثم" يأ فوذحل ةفص ِلْثَم لك نِم
 .قحللا ارسم هَ اروفك 3 ب لغا

 .اروطسم اظوفحم هتداعإو هدادرتساب انيلع لكوتي نم هب باهذلا دعب كل دحب ال م يأ :خاإ كل .دجن ذل 5

 اننتما هلازنإب كيلع اننتما امكف يأ :"نيهذنل" :هلوق ىلع كرادتسا عطقنم ءانثتسا :نكل الإ (نيلامكلا ريسفت)

 يأ "اليكو" :هلوق ف جردنت ةمحر لا نأل ؛لصتم ءانثتسا هنأ :امهدحأ :نالوق هيف :"نيمسلا" يفو «هئاقبإب كيلع

 "لب"بو نييرصبلا دنع "نكل"ب ردقيف عطقنم هنأ :يناثلاو ؛ءكيلع هدرتسن اهلعلف كتلان نإ اًهِإف «ةمحر الإ
 (لمجلا ةيشاحإ) .نييفوكلا دنع

 *«:ى ةعاتسلا موقت ل :تيدحلا 52 امل ؛رودصلاو فحاصملا نم عفري كلذ دنعف ءةعاسلا مايق برق 9 يأ :ةانيقبأ

 ه1 5 , 5 | دف 'االاو ١ 7 1|, . هج ف ِ ا -
 كءاارعلا مكر هي « ل ل امعب كاف ىلتا . ل وشيق ؟كلام : هللا لل وقيف 3 0س رعلا لو وتس 2 عا هل ل 5 تتيح ن ١" نا كارقلا عف

 »5 ك وضيفي و را هدصلا و فحاضملا نم عفري ركللذ كئعف ؛عكل نبا عكل اللا ىعتسي 3 و عشب ن ولماعلا هتلر ت و يح

 (يواصلا ةيشاح) .كلذ رثإب ةمايقلا موقتو ةبادلا جرخختف ءرعشلا
 يأ ءردقم ىلع فطع :خل! ناك ولو (لمجلا ةيشاح) .كلب ءايبنألا متو 3ع مدآ دلو ديس كلعجك يأ :كلذ ريغو

 فوطعملا ةلالدل ادرطم افذح هيلع فوطعملا فذح دقو «خلإ ناك ولو ضعبل اريهظ مهضعب نكي مل ول هلثم. نوتأي الإ

 (لمجلا ةيشاح) .ىلوأ همدع دنع يفتني نألف رهاظتلا دنع ىفتنا ثيح هلثمت. نايتإلا نإف «:ةحضاو ةلالد هيلع

 ةغالبلا تاقبط ىلعأ يف مالك وهو «بويغلا نع رابخإلاو فيلأتلاو مظنلا ف زجعم نآرقلا نأ درلا هجو :خإ ادر لزن

 ىعملا لثملاب دارملا :لثم لك نم (لمجلا ةيشاح) .هلثمت اوتأل اقولخم ناك ولو قولخم ريغ هنأل ؛قلخلا مالك هبشي ال

 .انارفك الإ سانلا رثكأ لبقي مل :هانعم :لإ سانلا رثكأ ىبأف (لمحلا ةيشاح) .ةبارغلا يف لثم لا هبشي يذلا عيدبلا بيرغلا

 نأ زوخي الف حصي ال هنأ عم تابثإلا يف غرفملا ءانثتسالا عقو ثيح "اروفك الإ سانلا رثكأ ىبأف' زنج فيك :ليق نإف

 (لمجلا ةيشاح) .اروفك الإ اوضري ملف ليق: هنأك يفنلا ديفت "ىبأ" ةظفل نأ باوجاف ؟اديز الإ تبرض :لاقي



 ءارسإلا ةروس ضيقا رشع سماخلا ءزجلا

 انيع 2 معد ) اعوُبلَي ضرألا نامل رف ٌهَح كَل ترم نأ "ىلا" لق فطع اوُناَقَو

 كلن ولالا زقاق بوو ليك ذاتس نجح دكت نكت وأ عاملا اقيم عبني

 هّللاب و - ًاعطق اًفَسك هيلع كمعز اهك ءامكلا طق - 2 ًريجفت اهطسو

 أ بهذ فْرْخُر نم تيب كلل َنوكَي أ .مهارنف ًانايعو ةلباقم 4 ) ًاليبق ةكبتلمل 1 1

 ادن انيلط نزع خ 7 تيفر كفر تؤ نو ع مشل ىف دعصت قز

 ظ "لج لكل نم. لاح
 د م و وا ماتا عفو .هللا نذإب الإ ةيآب ل قر

 حارتقاب نوللعتي اوذخأ اوبلغو ؛ةجحلا مهتمزلو «تانيبو رخأ تازجعم هيلإ تمضناو «نآرقلا زاجعإ نيبت امل :خلإ اولاقو
 رجفتو ؛ةتسلا رومألا هذه نم دحاوب انيتأت يح يأ :لإ رجفت ىتح (لمجلا ةيشاح) .خلإ كل نمؤن نل :اولاقف تايآلا

 يف اذه «ناتيعبس ناتءارق ةففخم ميحلا مضو ءافلا نوكسو ءاتلا حتفبو ءةروسككملا ميحلا ديدشتو ءافلا حتفو ءاتلا مضب

 (لمجلا ةيشاح) .ةعبسلا قافتاب ريغ ال ىلوألا ةءارقلاب وهف يناثلا "رجفتف" امأو ؛لوألا "رجفن
 وأ حوتفملا نم ففخم امإ وهو «نيقابلل افوكسو ؛نيعمو اظفل عطقك رماع نباو مصاعو عفانل نيسلا حتفب :افسك
 لباقملا نعم. وه :ليقو «ةلباقملا نع مب ردصم هنأ ىلإ ريشي :هلإ ةلباقم (نيلامكلا ريسفت) .لوعفم يعم. ليعف

 (نيلامككلا ريسفت) .هيلع اهتلالدل ؛فوذغ ةكئالملا نم , لاحلاو ' 'هللا" نم لاح وهو ءرشاعلا نعم رشعلاك

 ىلإ وه امنإ مهيلإ تايآلا رمأ سيلف ؛تايآلا نم مهيلع هللا هرهظي ام. الإ مهموق نوتأي ال لسرلا رئاسك يأ :خا تكا له

 متلأس ام سيلو ءرشب الإ انأ امو رشبلا هحرتقي ام ىلع تايآلا لزني ال نكلو «لعفل هوبلط ام لزني نأ دارأ " ىلاعت هللا
 قاقشناو نآرقلا لثم ؛هلك اذه نع غي ام تازجعملاو تايآلا نم #2 يبنلا ىطعأ دق ىلاعت هللا نأ ملعاو .رشبلا قوط يف

 نكي ملو «نيتنعتم اوناك مهتماع موقلاو ءهوحرتقا ام نودب تسيلو «تايآلا نم ههبشأ امو هعباصأ نيب نم ءاملا عبنو رمقلا

 "تنك" ربخ "ارشب" نوكي نأ زوجي "الوسر ارشب الإ" :هلوقو .مهلاؤس مهيلع هللا درف ءاونمؤيل ليلدلا بلط مهدصق

 (لمجلا ةيشاح) .هيلع ةمدقم لاح "ارشب"و ربخلا وه "الوسر" نوكي نأ زوجيو «هتفص "الوسر"و
 بسحب عناملا وه هنأل وأ ءاهمظعم هنأ امل ىش عناوم مه نأ عم كلذ مهلوق يف عناملا رصح :كإ سانلا عنم اه

 رطخي نأ ريغ نم هب نوكسمتي يذلا وه ذإ ؛"الوسر ارشب الإ تنك له" :هلوقب باوحلا عامس دنع نيعأ لاحلا

 مدق اذإ ةركنلا تعن نأ ةدعاقلا ىلع هب لوعفم وه يذلا "الوسر" نم لاح "ارشب" :هلوقو .ىرخأ ةهبش مهلابب

 :هلوقو .'عنم" لوعفم ةلمحلاو «ناميإلا نم عنام مهل قبي مل :سانلا عنم امو (لمجلا ةيشاح) .الاح بصني اهيلع
 (لمجلا ةيشاح) ."عنم" لعاف "اولاق نأ الإ"



 ءارساإلا ةروس "5 رشع سماخلا ءزجلا

 جو ًالوُسَر ارَشَم ُهّللا تعبأ :نيركنم مهوق يأ أَوَلاَق نأ آلِ نذل مد ذل اَوُدِجقُي نأ ل ل اه جا عاود نب نعول ع رف د رق

 هل 7 ا ا 0 3 00 0 ., 22 2 0

 الإ لوسر موق ىلإ لسري ال ذإ 5 0000 اًمسلا ترم رعهيلَع اتلزتل نيييمطم
 , ضرألا يف نينكاش يأ

 ىلع ّوكَتِتَبَو ىنيَب اًديِبَس ِهّلأِب نقك َلَق .هنع مهفلاو م ؛مهسنحج نم - 2 يع ع 7 0 د 0 3 5 37 0 َ 0 5

 َوُهَف هللا ٍدَبَينَمَو .مهرهاوظو مهنطاوبب ماع < هناي ريب ءهِداّبِعب ناك هن يفدص
 رهيمعلا وأ نايننا. تع بيست

 بشل يو نود ني مهكودهي ءايلوَأ مه دج نلف لا 8

 ةلقق ممم ثععف 31 هج مهو اكسو اكو ت3 يجو لقا نوفا

 ةكئالملل الإ ثعبي ال كلملا نأ :باوجلا لصاحو "خلإ هللا ثعبأ" :مهوقل اباوج انلبق نم مه لق :خلإ ناك ول مهل لق

 نم الوسر انيلإ ثعب الهو ءرشبلا نم الوسر هللا ثعبي مل :نولوقت فيكف ءرشب الإ مهيلإ ثعبي ال رشبلا نأ امكأ

 ؛ياوعد قفو ىلع ةزجعملا راهظإب مكيلإ هللا لوسر نأ ىلع اديهش يأ :مكنيبو ينيب اديهش (لمجلا ةيشاح) ؟ةكئالملا
 (يواضيبلا ريسفت) .زييمتلا وأ لاح لا ىلع بصن "اديهش"و «متدناع مكنأو مكيلإ هب تلسرأ ام تغلب نأ ىلع وأ

 هللا لاق !هّللا لوسر اي :لاقف 325 يبلا ىلإ ءاج الحر نأ ءف سنأ نع ملسمو يراخبلا ىور :خلإ مههوجو ىلع

 فلا سبيلا :525 هللا" لوسر لاق ؟ههنجو ىلغ رفاكلا رشحيأ 5: ناقرفلا) (ْدِهِهوُحُو ىَلَع َنوُرَسْحُي َنيِدَلال :ىلاعت

 ىلب" :هغلب نيح ةداتق لاق ؟ةمايقلا موي ةرخأآلا يف ههجو ىلع هيشغ نأ ىلع ارداق ايندلا ف نيلجرلا ىلع هاشمأ

 ١7( :ناقرفلا) .ًريفَرَو ًأظّيَعَتاَهَل اوُعِمَس :ىلاعت هلوق نيبو ةيآلا هذه نيب عمجلا هجو ام :ليق نإ :"انير ةرغو

 :يقف سابع نبا لاق :تلق 1 ناقرفلا) كروت َكِلاَته اًرَعَد» :هلوقو (57:فهكلا) كَراَتلا َنوُمِرْجُمْلا ىأَرَو# :هلوقو

 ال ايندلا يف اوناك دق امل ؛مهعماسم ذلي ام نوعمتسي الو ؛مهنم لبقي ام. نوقطني الو مهرسي ام نوري ال :ةيآلا نعم

 لَو اَهيف واسعا :مهل ليق اذإ اذه. :لئاقم لاقو «نوعبعسي الو قلاب نوقطتي الو ءريغلاو تايآلاب تورضيتس

 (نايبلا حور) .هطخس نم هللاب ذوعن ايمع امكب امص مهعمجأب نوريصيف (١٠:نونمؤملا) ِنوُمَلكُت

 مه تبثأو انه كلذب هللا مهفضو فيك :تلق نإ ؛نوعمسي الو نوقطني الو نورضيي ال :امصو امكبو ايفع

 (١:ناقرفلا) ؛اروُبُت َكِلاَتْه اًوَعَدإَل (57:فيهكلا) هيَراَنلا َنوُمرْحُمْلا ىأَرَّوْلَظ :هلوق يف فاصوألا كلت دض

 ةرسيلكتب ا انكيو يهربي امثورماالا انبغ. ملا .نأب :بيملا ؟011ةتافرتلال كارتر اظك 4 ارئيمو
 (يواصلا ةيشاح) .مهل داعت مث ساوحلا ىمودعم نورشحي :ئعملا وأ ,مهرسي ام نوعمسي ال امصو .هتجحب



 و 110019559011000... 219900090901 عم
 اوُلاَقَو اَمجْياَِب أوُرَقك مهني مُهُواَرَج َكِلَذ .الاعتشاو ابهلت (2) اَريِعَس ْمُهَتَدِز اهبط نكس

 اوملعي اَوَريَمَلَوُأ 229 اًديِدَح اقلُح َنوُتوُعَبُمَل انِوَأ اَكَفُرَو اَمَظِع امك ذأ هسايرع

 يسانألا يأ َرُهَلَتِم قلع نأ لع ٌرِداَق امهمظع عم ضرألاَو ِتَوَمَّسلاَقَلَح ىذا هللا َّن

 5 0 لإ َن رمزا و هيف َبَيَر ل " فضا كوم 4 لجو رخسفلا ف

 .اليخ م 2ظ010110ك3ك اورقتفتف قافنإلاب اهدافن د فرغ وإلا باخ ه2 داع

 ءارقبو .قاقوطلاو ايلا كيلا نمو تاحيضار سقي 4 تيآت عشق نوم انها: كشلو

 هللا مهازج ءانفإلا دعب ةداعإلاب اوبذك امل مهإف ؛ةرعستم ةبهتلم دوعتف مهموحلو مهدولج تلكأ نأب :اهبهل نكس

 .مههباذع نم مدقت ام ىلإ ةراشإلا نأل ؛"ىهؤازج كلذ" هلوقب راشأ هيلإو «ءانفإلاو ةداعإلا ىلع اولازي ال نأب

 كاَنَل ٌرْجَفَت ىَّنَح كَل َنِمْوُن ْنَلإ» :اولاق ثيح اهفالخ نوعدي يلا مهلا احرش :مهل لق (يواضيبلا ريسفت)
 هللا نئازخ اوكلم ول مهنأ مهل هللا نيبف «نيلقملا ىلع عسونو قزرلا يف عستنو هطسبن نأ لجأل يأ (9 ٠ :ءارسإلا)
 | (يواصلا ةيشاح) .مهحشو مهلخب ىلع اومادل

 هب اًودتفال ُهَعَم ُهلْثمَو ًاعيِمَج ضْرأْلا يف ام مهل نأ ول :ىلاعت هلوق ياني الف ايندلا راد يف :متكسمأل اذإ
 ةلع "ةيشخ"و "ول" باوج "متكسمأل"و "نوكلمتال فرظ "اذإ"و «ةرخآلا ف كلذ نأل ؛(١/:دعرلا)

 هلوعفمو ايدعتم نوكي نأو ؛"متلخب" نعم هنمضتل ؛امزال نوكي نأ زوجي "متكسمأل" :"نيمسلا" يفو «باوجلل
 .اهئاضقنا يأ ةلمهملا لادلاو نونلا حتفب | :اهدافن فوخ (نيمسلا ريسفت) .متكلم ام متكسمأل يأ فوذحم

 يأ ردقم مالكلا فو «لاملا فرص وهو فورعملا هانعمم قافنإلا نأ ىلإ ةراشإ قافنإلاب اباهذ [(نيلامكلا ريسفت)

 وهف رقتفا اذإ نالف قفنأ :لاقي «راقتفالا يعمي قافنإلا :بغارلا لاقو :همزال نع زاجم وه وأ «هتبقاع وأ هدافن

 (لمجلا ةيشاح) .ىرخألا ةيآلا يف قالمإلاك

 تازجعم ىسوم انيتآ انإ :ىلاعت لاقف "انيتأت يح كل نمؤن نل" :مهلوق نع باوجلا مالكلا اذه نم دوصقملا :انيتآ دقلو
 امك اهانلعفل ةحلصم مكنامز يف اهلعج نأ انملع يف لصح ولف ءمظعأو اهنم ىوقأ لب اهومتبلط ىلا ءايشألل ةيواسم

 (ريبكلا ريسفتلا) .اهلعف يف ةحلصم ال هنأ انملعل مكنامز يف اهلعفن مل امنِإ انأ ىلع اذه لدف تاع ىسوم قح يف انلعف

 مدلاو عدافضلاو لمقلاو دارحلاو ديلاو اصعلا يه :هصنو «يواضيبلا اهركذ ةثالث لاوقأ دحأ ددعلا اذه :ديلا يهو

 - صقنو نونسلاو نافوطلا :ليقو .ليئارسإ ني ىلع روطلا يأ لبجلا قتنو رحبلا قالفناو رجحلا نم ءاملا راجفناو



 ءارسإلا ةروس ظ "94800000 رشع سماخلا ءزجلا

 َىنَب دمحم اي َلَئَسَف تارمثلا صقنو نينسلاو سمطلا و مدلاو عدافضلاو لمقلاو

 ىسوم ريرقتب قلعتم ١ ةءارق يفو "لأسا" :هل انلقف وأ ءكقدص ىلع نيكرشملل ريرقت لاؤس هنع لِمَن

 اعودخم 29 اًروُحَسَم ئَسَوُمُي كلُظأل نإ ُنْوَعَرِف مهل َلاَقَف مهما ْذِإ ءيضاملا ظفلب ' : 2 اى هام نقال ذي فاى نا م اى نا 5 .
 2ث ل يب ب - هسا ل# نع  سدررس # تحس سدوم م نعبر 5 | 5 1

 ِتاَوبمَّسلا ُتَر الإ تايآلا ءةلؤته َلّرنأ ام َتَماَع دقَل لاق .كلقع ىلع ابولغم
 1 نوعرف اي <

 .كناعت كنكلو ءاربغ ياَصب ضْوألا]
 ترا اي

 الو ءاعيش  هللاب اوكرشت ال نأ :لاقف اهنع ع 5 لأس ايدوهي نأ ناوفص نعو «ةريخألا ةثالثلا ناكم تارمثلا -

 ىلإ ءيربب اوشنت الو ءابرلا اولكأت: الو ءاورحست الو :قحلاب الإ هللا ءرح ىلا سفنلا اولتقت الو ءاونزت الو ءاوقرست

 لبقف «تبسلا يف اودتعت ال نأ !دوهيلا ةصاخ مكيلعو .«فحزلا نم اورفت الو ؛ةنصحم اوفذقت الو «هلتقيل ناطلس يذ
 (لمجلا ةيشاح) .عئارشلا لك يف ةتباثلا ةماعلا ماكحألا تايآلاب دارملا اذه ىلعف ؛هلجرو هدي يدوهيلا

 (لمجلا ةيشاح) .ةراجح مهلاومأ خسم يأ "سمطلاو" :هلوقو ؛.مهوبح يف لزن يذلا سوسلا :لمقلاو

 يأ "ريرقت لاؤس" :هلوقو «هموقو نوعرف نيبو هنيب ىرحج اميف ىسوم نع يأ ؛"لأسا"ل يناثلا لوعفملا وه :هنع
 (لمجلا ةيشاح) .ءابلا نيعمب "ىلع" ف كقدصب مهرارقإ يأ نيكرشملا ريرقت هباوج ىلع بترتي الاؤس
 ىلع مهدنع ليئارسإ ونب كربخأ نيح كقدص ىلع نيكرشملا رارقإ ىلع لمحي الاؤس مهأساف نعي :2! ريرقت لاؤس
 نوكيو 23 ىسومل باطخلا نإ وأ يأ ,"دمحم اي" ىلع فوطعم :هل انلقف وأ (نيلامكلا ريسفت) .مهتربخأ ام قفو

 «فوذحم لوألا لوعفمف اذه ىلعو «ليئارسإ نب لأسا :هل انلقف هانيتآ يأ "انيتآ" ىلع فوطعملا لوقلا ريرقت ىلع

 يأ :"نايبلا حور" ةرابعو (لمجلا ةيشاح) .ماشلا ىلإ مه بهذتل ؛هنم مهبلطا يأ ليئارسإ نب نوعرف لأسا يأ
 ."ليئارسإ نيب يعم لسرأ :هل لقو «نوعرف نم !ىسوم اي مهلس" :مهءاج ذإ هل انلقف

 فرظ وهف يناثلا ىلع امأو «لوألا ريسفتلا ىلع اذه «ةيضارتعا "لأساف" ةلمجو "انيتآ"ل فرظ :مهءاج ذإ

 (لمجلا ةيشاح) .هسفن يضاملل فرظ وهف يضاملا ظفلب ةءارقلا ىلع امأو ءردقملا "انلق"ل

 ثيح كلذ لاق «كمالك لتخا مث نمف ترحس كنإ يأ :ءىلصألا هانعم. هنأ :امهرهظأ ءناهجو هيف :اروحسم

 يأت كلذلف ءرحاس تنأ يأ موؤشمو نوميمك لعاف ئعمم هنأ :يناثلاو ؛ةثيبخلا هسفن ىو ال امي هءاج

 اروحسم نأ كلذب راشأ :كلقع ىلع ابولغم (نيمسلا ريسفت) .كلذ ريغو ةيح هاصع بالقنال ريشي بيحاعألاب
 (يواصلا ةيشاح) .كلقع ىلع بلغف ترحس كنإ يأ ,يلصألا هانعم ىلع قاب



 ءارسالا ةروس ١ رشع سمافخلا ءزجلا

 نع افورصم وأ اكلاه 29 اًروُبَْتَم ُرَوَعَرِفَي كدظَأَل َنِإَو ءاتلا مضب ةءارق فو
 مبا ضرأ ضّألا نب ةهمرقوا ,نيبسوم ع رعكي مهْزِفَتْسَي نأ نوعرف ٌداَراف .ريخلا سس را را 9095 2ك يا 1

 َءاَج دإَف ضر اوكا ليوا ىبل ءهِدعب نم َنلَقَو 2 اعيمج دهعم نمو هنقرغاف ل رب 3-5 5 لقا عال 8 لق دعاس

 يأ ُهَسَل نأ قَحلآبَو .مهو متن أ ًاعيمج 4 اًفيِفَل كب انكم. ةعاسلا يأ ةّرجالآ كَنعَو

 لإ دمت ايقلئملَسَرَأ آَمَو .لهدبل .هرتعي لن. 0 لزم هيلع لمتشملا قَحآِبَو نآرقلا

 ُهَسَقَرَف هرسفي لعفب بوصنم اَناَءَرَقَو .رانلاب رق نم (م9 ًاريِذَتَو ةندلجاب نمآ نم ارْشَبُم

 م ا ام ضاكُم ْنلَع ساكلا ىَلَع هارت ثالثو وأ ةنس نيرشع يف اقرفم هانلّزن

 نعو ؛دانع كرفك امغإو هللا دنع نم لزنم وه هب تىج ام نأ ققحتم نإ يأ ءاتلا مضب يئاسكلا أرق :ءاتلا مضب

 (لمجلا ةيشاح) .إتل ىسوم ملع امنإو طق هللا ودع ملع ام لاقو حتفلا ركنأ هنأ ء#ذ يلع

 لاقو ءكفرص امو هنع كعنم ام يأ اذه نع كربث ام :لاقي «ريخلا نع سوبحملا نوعلملا روبثملا :ءارفلا لاق :خلإ اكلاه

 لحجرلا ربث :لاقي :جاجزلا لاقو ءاكلاه :ةداتقو دهاحم لاقو .هنع هتددر هربثأ ءيشلا نع انالف تربث :لاقي :ديز وبأ

 .جاعزإلا زازفتسالا :مهزفتسي نأ (ريبكلا ريسفتلا) .كله اذإ روبثم وهف
 فتلي يأ :"ةيمجنلا تاليوأتلا" فو .ةليبق لك نم نيفلتخم نيعمتجم افيفل مكب انكج :"سوماقلا" ف لاق :افيفل

 4َنوُمِرْجُمْلا اَهْيَأ ْمْوَيلا اوُراَتْماَوطظ :ىلاعت هلوقب نوبطاخيف باذعلا نم مهب نوجني مهلعل نينمؤملاب نورفاكلا

 .(١1:ىروشلا) 4 ريعَسلا يف ٌقيِرَْو ِةَنَحْلا يف ٌقيرفإ# :مه لاقي لب ؛ففلتلا مهعفني الو (55:سي)
 هددصب اوناك امث نولقتني ثيح برعلا بولسأ ىلع اذهو «"انفرص دقلو" :هلوق ىلع فوطعم :هانلزنأ قحلابو

 يضتقملا قحلاب اسبلتم الإ نآرقلا انلزنأ امو يأ :لزن قحلابو (يواصلا ةيشاح) .هل نوعجري مث رخآ ءيشل

 دري الف رخآلا رياغي يعم نيعضوملا نم لك يف قحلاب دارملاف .هيلع لمتشا يذلا قحلاب اسبلتم الإ لزن امو «هلازنإل
 ."هيلع لمتشملا" :هلوقب حراشلا راشأ اذه ىلإو (نايبلا حور) .لوألل ديكأت يباثلا نأ

 2و7 الطبل ليعأ ىقت يانغ ديرأ هنكلو ؛دحاو ئيعم. نيعضوم يف قحلا نأ ئعي ءارخآ الو الوأ ال :ليدبت

 وه لوألا قحلا - (نيلامكلا ريسفت) .هلازنإل يضقملا مكحلا لوألا قحلاب داري دقو ءهرخآو رمألا
 ةيهلإلا ةمكحلا لوألاب دارملا نكل ؛لطابلا دض امهيف قحلاو :باهشلا فو «يناعملا وه ىناثلاو «لازنإلل ةيضتقملا

 وأ ؛يحولا ةرتف ةدم دعي مل نإ ةنس نيرشع يف امجنم :اقرفم .اهوحنو ماكحألاو دئاقعلا نم هيلع لمتشي ام يناثلابو
 (نيلامكلا ريسفت) .ةفعبلا دعب ةكمب هلي هتماقإ ةدم ف تاياورلا فالتخخا ىلع لومحم ديدرتلا وأ ءتدع نإ ثالث



 رافكل لق .خاسلا» يسع. .ىلس وش عي ايلول ١ ًاليزعَت ُهَنلَرَتَو هومهفيل ؛ةدؤتو لهم

 مهو هلوزن لبق َِِبَق نِم َملِعْلا أوُتوأ َنيِذَلا نإ مه ديدمت ًاوُئِمْؤت ال َوَأ هب أوُنِاَء ةكم
 آئيَر َنَحَبْس َنوُلوَقَيَو () ادجس ناَقذَألِل َنوُويع ْمِيَلَع ىَلَتُي اَذِإ باتككلا لهأ ونمؤم

 تو ًالوُعَفَمَل 225 يبلا ثعبو هلوزنب ابر ُدَعَو َناَك ةففخم نإ دعولا فلخ نع هل ًاهيزنت
 اهظارت ٍ د © اًعوشخ نآرقلا ره ُديِزَيَو ةفص ةدايزب فطع ىروكتَي ناقذألل َنوّرِكَم

 اناز: وستي وعيوب نيفإ فيعنا نأ ناهي هنإ :اولاقف «نم<ر اي هللا اي :لوقي ٌدتص ناكو .هلل

 نأب ودان وأ امهيأب هومس يأ َنَمحّيلأ أاوُعْداوأ هلل أوُع ذآ مهل لق :لزنف عم رخآ

 نسح وهف اوُءَدَت نيذه نم ءيش ّيأ يأ «ةدئاز ام ةيطرش اّيَأ نمحر اي هللا اي اولوقت
 .ثيذحلا يف امك اهنإف:ءاهنم ناذهو عمك ءامشألا اههامسمل يأُهْزَق اذه ىلع لد

 ءارسإلا ةروص 8 رشع سماخلا ءزجلا

 يفو «ةنيكسلاو ينأتلاو قفرلا لهملا :'سوماقلا" يفو «تبثتو نأت [اهوكسو ةزمهلا حتفو ءاتلا مضب] :ةدؤتو لهم
 ."ىلع" نيعمب "ماللا" ؛:مههوجو ىلع نوطقسي يأ :نورخي .تبثتو هيف ىأت اذإ دأوتو .دي رمألا يف دأتاو :"حابصملا"

 افوطعم هررك امنإ هنأ يعي :فطع .55 دمحم لاسرإو نآرقلا لازنإب انبتك يف هانيأر يذلا :دعولا فلخ نع
 (نيلامكلا ريسفت) .ةعقاولا ددعتل ال ءاكبلا يه ةفص ةدايزل

 (يواصلا ةيشاح) .عرشلا يف دراو ريغ مساب هيمسن نأ انل زوجي الف ةيفيقوت هللا ءامسأ نأ ىلإ كلذب راشأ :خلإ اول ف نأب

 ءاط مورحب "اوعدت"و «نيمسالا يأ .فوذحم هيلإ فاضملاو هب لوعفملا ىلع "وعدت"ب بوصنم "يأ" :ةيطرش
 امك انيكأت امهديب ف ةيطرش اهنأ :يناثلاو ,ديكأتلل ةديزم اهنأ :امهدحأ :نالوق "ام" يفو .ةلومعمو ةلماع يهف

 نمحرلاو هللا اوعدا ئيعمف ءىمسملل "هل" يف ريمضلا نأل :امهامسمل (لمجلا ةيشاح) .ديكأتلل رحلا فرح نيب عمجي
 .نسحلا ءامسألا نم امهإف ؛نمحرلا وأ هللا اي قحب دوبعملا اومس

 أ :ءامسألا نسحأ اًفوك ئيعمو ءاهنم امهأل ؛ءامسألا كلت نسح اهلك هؤامسأ نسح اذإ هنأل :ىنسحلا ءامسألا

 وه رخ كلا وراق ريسفت) .لامكلاو لالحلا تافص ىلعو ديجمتلاو ميظعتلاو سيدقتلا ناعم ىلع ةلمتشم

 باوثلا يطعي يذلا وه :روكشلا (نيلامكلا ريسفت) .ةميظعلا ةبوقعلا لاجعتسا ىلع بضغلا هلمحي ال يذلا

 ريسفت) .ءاش ام لالتخالاو لاوزلا نم هقولخم ظفحي :ظيفحلا (نيلامكلا ريسفت) .ليلقلا لمعلا ىلع ليزجلا

 - 2 ةوعد بيجي يذلا :بيحنلا (نيلامكلا ريسفت) .ةليسو الو ةلأسم ريغ نم يطعي يذلا معنملا :عركلا (نيلامكلا



 ءارساإلا ةروس زي رشع سماخلا ءزجلا

 زيزعلا نميهملا نمؤملا مالسلا سودقلا كلملا ميحرلا نمحرلا وه الإ هلإ ال يذلا هلا

 ميلعلا حاتفلا قازرلا باهولا راهقلا رافغلا روصملا ئرابلا قلاخلا ربكتملا رابجلا
 *؟ عدحا

 فيطللا لدعلا مكحلا ريصبلا عيمسلا لذلا ولا عفارلا قفا طسابلا ضباقلا
 لدعلاو مكحلا يف غلابم 1 حاورألا

 ليلجلا بيسحلا تيقمل ظيفحلا ريبخلا لعل روكشلا روفغلا ميظعلا ميلحلا ريبخلا

 ةوقلا ديدش | ةهدوحجو تياثلا

 دجاملا دجاولا مويقلا 0 مسلما يبا ديعملا 6 واخ ديما يلولا نيتملا
 هيلظي ام لك دجي يذلا

 20118 نطابلا رهاظلا رحآلا ل رألا رج وما ١ مدقملا ر دتقملا رداقلا دمصلا دحاولا
 تايآلاب هدوحو ١> هذعيو:ءايشألا لبق ضعب ىلع ءايشألا ضعب

 يوقلا ليكولا حلا ديهشلا ثعأَلا دي أ دودولا ميكحلا عس اولا بيحملا بيقرلا متركلا
 عطا

 :ديجملا (نيلامكلا ريسفت) .ملعلابو قحلاب ةباصإ يهو ةمكح وذ :ميكحلا (نيلامكلا ريسفت) .هاعد اذإ يعادلا -

 .ءيش هنع بيغي ال يذلا وه :ديهشلا (نيلامكلا ريسفت) .مركلا ةعس وهو دحملا نم ولعلا تافص لامكل قحتسملا
 طيحيو تامولعملا يمسي يذلا ملاعلا :يصخلا .هيلإ نوجاتحي ام ليصحتب دابعلا رومأب مئاقلا :ليكولا (نيلامكلا ريسفت)

 (نيلامكلا ريسفت) .هقل ريبدتب مايقلا يف غلابلا :مويقلا (نيلامكلا ريسفت) .اه

 يف هانعم :نمؤملا .هب فصو ردصم ؛«تافآلاو صئاقنلا نم ةمالسلا :مالسلا .هب قيلي ال امع :رهاطلا :سودقلا

 نم] "نميهملا" :هلوقو .فواخملا نم هدابع نموملا وهو نمألا نم ذوخأم هنإ :ليقو «هسفن هقيدصت ىلاعت هقح
 "ئرابلا" :هلوقو «ظفحلاو ةبقارملا يف غلابملا بيقرلا [(نيلامكلا ريسفت) .ءيشلا ىلع ابيتر ناك اذإ نميهي نميه
 ردتقملا "تيقملا" :هلوقو ؛لاثم نع ال قلخلا قلخ يذلا :ليقو «هريغ نع ءيشلا صولخ هلصأو ءءربلا نم ذوحأم
 ؛هاعد اذإ يعادلا ةوعد بيجي يذلا يأ "بيجملا' :هلوقو .يتاكلا هانعم "بيسحلا" :هلوقو ءرداقلا ئبعمل عجريف

 'دجاملا" :هلوقو .نيغلا هانعم "دحاولا" :هلوقو «روبقلا نه ىتوملا ثعابو لسرلا ثعاب هانعم "ثعابلا" :هلوقو

 .ناسحإلا لعاف هانعم "ربلا" :هلوقو .مكاحلا ىيعمج "يلاولا" :هلوقو .ديحما هانعم

 ضفخيو اموق عفري يذلا :ضفاخلا (نيلامكلا ريسفت) .هتردق تحتو هتاذل روهقم وه الإ دوجوم الف :راهقلا
 نم ءايشألا نطاوبب :ريبخلا (نيلامكلا ريسفت) .اهقئاقدو رومألا قئاقحب ملاعلا :فيطللا (نيلامكلا ريسفت) .ىرحخأ
 (نيلامكلا ريسفت) .نطاوبلاب ملعلا يهو ةربخلا
 ىولعلا يف غلابلا وه :يلاعتملا ,رومألا ىلوت يذلا :يلاولا .هئايربك بجحب لقعلا رظن نع بجتحا يأ :نطابلا

 عماج :عماجللا «تائيسلا وحمب يذلا :وفعلا «ةاصعلل بقاعملا :مقتنملا ءبنذ لك ىلع ةرفغملاب عاجرلا :باوتلا

 - «قباس لاثم ريغ ىلع لعفي يذلا عدبملا :عيدبلا ؛هريغل رهظملا هسفنب رهاظلا وه :رونلا «ةمايقلا موي يف سانلا



 ءارسإلا ةروس ان ريثع نسماحلا ءزغا

 ,مارك لاو لاجل ود كللملا كللاق ةيقوعرلا وفعل لا مقتتلل كارا د ربا يلاعتملا ىلاولا

 رلا ديدش

 ديشرلا ثراولا يقابلا عيدبلا يداحلا رونلا مقا راضلا عناملا ئغملا يغلا عماجلا طسقملا
 لداعلا

 .كعمسيف ذب كتءارقب َكاَلَصي رت 3 :ىلاعت لاق .يدذمرتلا هاور روبصلا
 ا لاقو 1 يبأ نع

 لدلأ ' لجأ ني م هرصني يَ أ :يحرذألا كلتا ىف 4 د
 مهدو مهادهو مهحلاصم ىلإ قلخلا دشر نم :ديشرلا كذلمألا هيلإ عج ريو دابعلا عانف كيعن يقابلا :”كتراولا" 2

 (نيلامكلا ريسفت) .ةاصعلا ذحأ ف لجعتسي ال يذلا وه :"روبصلا" ءلعفم نوع. ليعف

 "كتالصب" :هلوق :"كرادملا" يف لاقو ءازاحب لكلا مساب ءزجلا ةيمست ىلع وأ ءفاضملا فذحب وهف :اهيف كتءارقب
 اوغل نوك رشملا اهعمس اذإف ءهتءارقب هتوص عفري 2 هللا لوسر ناكو «فانطلا فذدح ىلع كتالض ةءارقب يأ

 كوبسيف :نوكرشملا كعمسيف .نيكرشملا عمست ّىح رهجت الو :ئعملاو .هتوص نم ضفخي نأب رمأف ءاوبسو

 5 يبلا ناك : نط سابع نب ١ نع هل ظفللاو يذمرتلاو يراخبلا كور ؛لزنأ يذلا يأ لزنأ نمو تآرقلا اوبسيو

 ياَهِب تفاخت الَو َكتالّصي ْرَهْجَت الَوإ» هللا لزتف هب ءاج نمو هلزنأ نمو نوكرشملا هبسف نآرقلاب هتوص عقر اذإ
 .كباحصأ نع ١١٠( :ءارسإلا)
 دازو مكاحلاو ةهيزج نباو ريارجج نبا هج رخخأ لقو يراخبلا هأوهر ئعءاعدلا 2 نمل وق امه : كف ةشسشِئاع نعو

 امهنيب عمجي دقو لوألا يربطلاك يوونلا حجرو «هلثم ان5# سابع نبا نع ريرج نباو هيودرم نبالو ,دهشتلا
 ناك :ةريره يبأ نع هيودرم نبا ىور دقو ءريرح نبا ظفل هيلع لدي امك ةالصلا لحخاد ءاعدلا ذل ةييسل وت اهنأب

 يأ كتالصب رهجت الو دارملا نوكي نأ دعبي الو :يربطلا لاق «ءاعدلاب هتوص عفر تيبلا دنع ىلص اذإ هك يبلا
 نبا نع متاح يلأ ن نبا دنع ادنسم كلذ درو دق يطول قيطلا ملللا كازخألا نق الو انا اإل

 :هلوقب ةحن وسلم يهو ءاعدلا 2 ةيآلا :ليقو ءارس اهلك الو ارهج اهلك لعب هي يأ .ةيالا 5 5 سابع

 .دومحم رومألا عيمج يف راصتقالا نإف :اطسو اقيرط (نيلامكلا ريسفت) .«؛ةيفحو اعرضت#
 تادوجوملا رئاسل هكلم يف هل كيرشلا يفن لعجو (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةهآلا ددعتب نولئاقلا ةيونثلا لوقي امك :ةيهولألا

 يف لوقي نأ ىلوألا نإ :ليق ام عفدناف اهيف فرصتل رخآ هلإ هعم ناك ول هنأل ؛ةيهولألا يف كيرشلا يفن نع ةيانك

 ىور «ديقلا ىلإ عجار يفنلاف عءرصان ىلإ جاتحيف لذي مل يأ (ةيليلعت ف دف : لذلا لجأ نم (لمجلا ةيشاح) .ةيقلاخلا

 ف تئرق ام امنأ :راثآلا ضعب فو ادلو ذختي مل يذلا هلل دمحلا# زعلا ةيأ :لوقي ناك هو هنأ نيهجلا ذاعم نع دمحأ

 (نيلامكلا ريسفت) ."ةفآ وأ ةقرس هبيصتف تيب يف ةليل
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 اة

 هنأ ىلع ةلالدلل كلذ ىلع دمحلا بيترتو 11 لذلاو كيرتشلاو

 يف دمحأ مامإلا ىور ءهتافص يف هدّرفتو هتاذ لامكل ؛دماحملا عيمحل قحتسملا

 ؛َل يذلا هَل ُدْمَحْلاظ :ٌرعلا ةيآ" :لوقي ناك هنأ دلي هنع ئهملا ذاعم نع "هدنسم'

 يسقلا هب .ةيلم# ايم را اقع ةدفلون لاق ىلا ءللاو ةروسللا عنا لإ كاملو دعك

 تغرفأ دقو يعفاشلا يلحم لا نيدلا لالج ققمحملا ةمالعلا مامإلا هفلأ يذلا ميظعلا نآرقلا

 دف هوم هسنف هو تويم مب عسب مم همم مسالا لق يق كلا هيف تلو :يقلوج ةيف
 ةيضرم تاكنو قئاقد يأ

 تافصلا نم ركذ امو ؛هبو يرايتخالا ليمحلا ىلع نوكي دمحلا نأ وهو لاؤسل عفد اذه :خإ دمحلا بيترتو

 لدي هنأ :هلصاحو «هعفدل نايب "خلإ هتاذ لامكل" :هلوقو .دمحلا ماقم ال هيزنتلا ماقم ماقملاف ءكلذك سيل ةيمدعلا

 ام لك هيلإ جاتخملا هاوس امع غلا ؛هتاذل دوحولا بحاولا هنأ تابثإو «جايتحالل يضتقملا ناكمإلا يفن ىلع

 كلملا نأ كلذ يف ةمعنلا نأب :"جذومنألا" يف باجأو .هريغ نود دمحلل قحتسي ام لكل يطعملا داوحلا وهف .هادع

 هماعنإ عيمج ناك كلذ هل نكي مل اذإو ؛هجوزو هدلو نع لضفي ام. هديبع ىلع معني امثإ جوزو دلو هل ناك اذإ
 (لمجلا ةيشاح) .مهيلع مهماعنإ ةدايز ايضتقم دلولا يفن ناكف .هديبع ىلإ افورصم هناسحإو

 لك نوسمحو دحأو ةئامثالث اهامعتسا ةدع يف دروو «ةعفرلاو زعلا هل لصح امي انمؤم اهأرق نم ىلا يأ :زعلا ةيآ

 (يواصلا ةيشاح) ."خلإ ادلو ذختي مل يذلا هلل دمحلا تومي ال يذلا يحلا ىلع تلكوت" :اهلبق لوقيو موي
 دمحلا لقو :هملع بلطملا دبع نيب نم مالغلا حضقأ اذإ 25 هللا لوسر ناك :لاق بيغش نباورمع نغ :رعلا ةيآ

 :لاق بعك نب هللا دبع نعو «لاقي ام مهف اذإ هقطنم ف يبصلا حصفأ :لاقي ءزعلا ةيآ اهيمسي ناكو «ةيآلا هلل

 ."دوعسلا يبأ"و "بيظخلا" نم ؛ةروسلا هذه ةمتاخب تمتحو «ماعنألا ةروس ةحتافب ةاروتلا تحتتفا

 هللا انقزر" :هلوق ىلإ رئامضلا ةيقب اذكو "هب تلمك ام رخآ" :هلوق يف امل عجار ريمضلا :خإ هيف تغرفأ دقو

 نم اهلكو ةعجس ةرشع عست "اقيفر كئلوأ نسحو" هلوق ىلإ "هيف تغرفأ دقو" :هلوق نم هركذ ام لصاحو ."هب
 :ركفلا "يركف" :هلوقو «يقاط هيف تغرفتسا يأ اهمضو ميلا حتفب :يدهج (لمحلا ةيشاح) .يزاوتملا عجسلا
 قئاقد يأ سئافن عم يأ "عم" نيعم. "يف" وأ ,"هيف" نم لدب "سئافن ف" هلوقو «لمأتلا اه لصحي سفنلا يف ةوق
 (يواصلا ةيشاح) .لمأتلا امب لصحي سفنلا يف ةوق ركفلا :يركف (لمجلا ةيشاح) .ةيضرم ةسيفن تكنو
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 زوغلل ةليسو هتلعجو .ميلكلا داعيم ردق ةدم يف هتفلأو هيه هللا ءاش نإ اهارأ

 قادما ىلإ ف يلهو : لكلا بارعتلا نع اطبع ةقيتمللا قف وهو ؛ ؛ميعنلا تانج

 أطخ ىلع هيف فقوو «هيلإ فاصنإلا نيعب رظن اءرما هللا محرف «لوعملاو دامتعالا

 :ارعش تلق دقو «هيلع ئيعلطاف

 ىفعضو يزجع عم تيدبأ ام يئاده ذإ يبر هللا تدمح

 فرحمبب ولو لوبقلاب يل نمو دهنع درأف أطخلاب يل نمف
 "نإ" باوج اذكو ءفوذحم لوعفملا :هللا ءاش نإ (لمجلا ةيشاح) .اهنظأو اهملعأ يأ اهمضو ةزمهلا حتفب :اهارأ
 يأ "يدحت" :هلوقو ءاهاودج هللا ءاش نإ يدجحت اهارأ يأ "اهارأ"ل ايناث الوعفم ةعقاولا "يدحت" ةلمج امهيلع لد

 ناضمر لوأ نم يهو ءاموي نوعبرأ كلذو هلع ىسوم يأ :ميلكلا داعيم ردق (لمجلا ةيشاح) .هيف نيبغارلا عفنت
 ؛ةمعنلاب ثدحتلا ليبق نم اذهبي رابخإلاو "خلإ تغرفو" :هلوق قحف .هحاضيإ ٍنأيس امك لاوش نم ةرشع مامت ىلإ

 لقأ كاذ ذإ هرمع ناك هنإف «خيشلا نس رغص عم اصوصخ ةينابر ةيانعب الإ فيلأتلا اذه عسي ال نامزلا اذه نأل

 (لمجلا ةيشاح) .يحنركلا هركذ امك روهشب ةنس نيرشعو نيتنث نم
 .لمكملا باتكلا يأ "هيلع"و :هلوقو ؛يلحملا ةعطق وهو "لمكملا باتكلا" نم :هلوقو «ةقيقحلا يف هب تلمك ام يأ :وهو

 نس دق -هرس هللا سدق- ىلحملا خيشلاف :هرثأ ىفتقاو هوذح اذح هنأ ىلإ ةراشإو خيشلا نم عضاوت اذه :دافتسم

 (يواصلا ةيشاح) .ةمايقلا موي ىلإ امب لمع نم رجأو هرجأ هلف ,يطويسلا خيشلل ةنسح ةنس

 (لمدلا ةيشاح) .تايآ ىلع اضيأ عمجتو ةيآ عمج دملاب "يآلا يف" :هلوقو ؛يلحملا ةعطق وهو لمكملا :باتكلا نم
 ىلع لوعملا فطعو ءرخؤم أدتبم "دامتعالا"و مدقم ربخ فوذحمم. قلعتم وهو لمكملا باتكلا ىلع :هيلعو
 مسا ةغيصب ردصم وهف هيلع تدمتعا اليوعت ءيشلا ىلع تلوع حابصملا يفف فيدرلا فطع نم دامتعالا

 مالكلا ف وأ ءفاصنإلا بحاص نيعب يأ فاضم فذح ىلع امإ :فاصنإلا نيعب (لمجلا ةيشاح) .لوعفم

 وهو همزاول نم ءيشب هل زمرو هب هبشملا ركذ يوطو «نيع يذ ناسنإب فاصنإلا هبش ثيح ةيانكلاب ةراعتسا
 :فراعلا لاق امك الصأ انساحم ىرت ال اًهإف فاستعالا نيع نم فاصنإلا نيعب زرتحاو «لييخت هتابثإف نيعلا

 (يواصلا ةيشاح) .ايواسملا يدبت طخسلا نويع نكلو 22 ةليلك بيع لك نع اضرلا نيعو
 يأ "يدل يف" :هلوقو هحلصأ يأ أطخلا نع يأ "هنع درأف" :هلوقو ءأطخلا راهظإب يل لفكتي نمف يأ :خإ يل نمف
 .يلحما فيلات ليمكتل يأ "كلذل" :هلوقو يبلق ف
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 الخ ىف شوفملا نح رسملاب ىبلعأ قلآذآ رفا كأ دلع 3. طق نكي رأو اذه

 اناذآو ايمع انيعأو افلغ ابولق هب حتفيو ءامج اعفن هب عفني نأ هللا

 امسح اهلصأو «ةلمكتلا هذه نع برضأ دقو «تالوطملاب داتعا نمي نأكو ءامص
 فاك و :ةحخسن فو

 ووو سا يي

0 

 هلآ كسفع. اقدزيس ىلع هللا هلع هدحو هلل هني .ايفر زمام ةيسكو ,نيهكلالاو

 هدو د هوي

 ءاعبرأ موي هضييبت نم غرفو ةروكذملا ةنسلا نم ناضمر لهتسم ءاعبرألا موي هيف
 ةدؤتيبلا نم هلقتو «ريرجت !/

 .ةثام نانو نيعبس و ىدحإ ةنس رفص سداس

 ةاطغم يأ "افلغ" :هلوقو ءاريثك يأ ميحلا حتفب :امج .مولعلا بعصأ وه يذلا ريسفتلا كلاسم يأ :كلاسملا هذه يف

 .اضارعإ ضرعأ دقو :ىعملاو ءاعطق يأ "امسح" ' :هلوقو «ضرعأ يأ :برضأ دقو .[.ريسفتلا ملع مهف نم ةعونمت

 ىمعأ :اهلصأو ةلمكتلا هذه نع ناك نمو يأ ؛"نع" ئيعمب "يف'و ءاهلصأ عم ةلمكتلا يأ :هذه يف ناك نمو

 وهف يأ تالوطملا ةرخآلاب دارملاو «ةرخآلا نع يأ ةرخآلا يف وهف ءامهقئاقد ىلع فقاو ريغو امهنع اضرعم يأ
 (ارصتخم لمجلا ةيشاح) .اهل مهاف ريغ يأ تالوطملا نع ىمعأ
 هللا ليبس يف ىلتقلا :ءادهشلاو ءقيدصتلاو قدصلا يف مهتغلابمل ؛نييبنلا باحصأ مه «نوقيدصلا :لل ! نيقيدصلا

 مهتيؤرب اهيف عتمتسي نأ ةيعملاب دارملاو «ةنحلا يف ءاقفر يأ اقيفر كئلوأ نسحو ءركذ نم ريغ :نوحلاصلاو

 هللا لضف نمو :ةيطع نبا لاق ؛مهريغ ىلإ ةبسنلاب ةيلاع تاجرد يف مهرقم ناك نإو مهعم روضحلاو مهترايزو
 ىلا ةنجلا يف دسحلل ءافتنا لوضفم هنأ دقتعي نأ هنع بهذو «هلاحب اضرلا قزر دق مهنم الك نأ ةنجلا لهأ ىلع

 (نيلامكلا ريسفت) .ءاشي نم ىلع هللا لضف ردق ىلعو لامعألا ردق ىلع اهيف بتارملا فلتخت
 (يواصلا ةيشاح) .نينس تسب ىلحملا لالحلا تافو دعب كلذو :ةئام نامثو



 فهكلا ةروس م". رشع سماخلا ءزجلا

 .ةيآ ةرشع سمح وأ تايآ رشعو ةئام *كسفن ربصاو#» الإ ةيكم فهكلا ةروس

 هب ناميالل كلذب مالعإلا دارملا لهو ىلاعت هَل تباث «ليمجلاب فصولا وهو ديلا
 ةيرابخإ ةلمحلا نأ ىلع

 0 000 : دمحم ِهِدَبَع ْلع َلّرنَأ عل ثلاثلا اهديفأ .تالامتحا ؟ اميه وأ هب ءانثلا وأ

 نم اج ةلمجلاو ءاضقانتو افالتحخا و هيف يأ 5 لعجمم لَو نارقلا َتبكلا

 رارمتَسالاو ةاودلا توبثلاب دارملاو ءادتبملا ربحت وه فوذحمب قلعتم "هلل" .ق رورخملاو راحلا نأ ىلإ ةراشإ هردق :تباث

 .ضراع ثداحلا لامكو ءرمتسم يلزأ تالامكلاب ميدقلا ثداحلاو متدقلا دمح نيب قرفلا لصحف «ادبأو الزأ

 اظفل ةيربخ ةلمحلا :مهوقب هنع نوربعي لامتحالا اذهو هب رابخإلا يأ هلل دمحلا توبثب :دارملا لهو (يواصلا ةيشاح)
 :مهوقب هنع نوربعي لامتحالا اذهو هلل دمحلا توبثب ءانثلا ءاشنإ يأ هلل دمحلا توبثب يأ "هب ءانثلا وأ" :هلوقو ؛نيعمو

 :مهوقب هنع نوربعي اذهو ءانثلاو مالعإلا "امه وأ" :هلوقو .ءاشنإلل فرعلا يف تلقن اهنأ نيعمج نيعمو اظفل ةيئاشنإ ةلمجلا

 ةيرابخإ اهنأ ىلع :هب ءانثلا وأ (لمجلا ةيشاح) .زاحمملاو ةقيقحلا نيب عمجلا قيرط ىلع ءاشنإلاو ربخلا يف ةلمعتسم ةلمحلا

 .ثلاثلا اهديفأ ةثالث تالامتحا هذه يأ :تالامتحا (نيلامكلا ريسفت) .ءاشنإلا هنم داري

 مزلتسي ءانثلا ءاشنإ نإ :تلق نإ «تاذلاب امهنم لك دوصقم نيرمأ ىلع هتلالدل ؛ةدئاف اهرثكأ :ثلاثلا اهديفأ

 ,دوصقملا ريغلا لصاحلاو ءدوصقملا لصاحلا نيب قرف نكل !معن :انلق «ءانثلا ءاشنإ مزلتسي مالعإلاو ,مالعإلا

 ناميإلا ناك طقف ةيئاشنإ تلعج نإو ؛دوصقم ريغ الصاح ءانثلا ناك طقف ةيربح ةلمحلا تلعج اذإ هنأ لصحتف

 (يواصلا ةيشاح) .هتاذل ادوصقم لك ناك امهيف تلمعتسا نإو «دوصقم ريغ الصاح ام

 :هلوق ىلع "دوعسلا يىبأ" ةرابعو :هيناعم يف ضقانت اذ يأ فاضملا فذح ىلع "افالتخا" ل تعن :اضقانتو

 نم وأ «ةفدارتم لاح يهف باتكلا نم يأ :ةيناث لاح .نعملا يف فانتو مظنلا يف لالتخا عونب يأ "اجوع'

 زوجي ال :فاشكلا بحاص لاقو (لمجلا ةيشاح) .ةيلاحلا ةلمجلل "ةدكوؤم" :هلوقو «ةلخادتم يهف "هل" يف ريمضلا

 ةلصلا زيح يف لخاد وهف "لزنأ" :هلوق ىلع فوطعم "اجوع هل لعجي ملو" :هلوق نأل ؛باتكلا نم الاح هلعج

 اذه لطب املو :لاق ءزوجي ال هنأو ةلصلا ضعبب لاحلا يذو لاحلا نيب لصفلا بجوي باتكلا نم الاح هلعجف

 .اميق هلعجو اجوع هل لعجي ملو :ريدقتلاو ءرمضم, بصتني نأ بجو
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 وماما رشي هللا لبق نع دتدا نت ديف اباذَع اّسأَب نيرفاكلا باتكلاب فوخي َرْذَعُيِل
 يأ ف

 .ةنحلا وه 29 دبا ديف نييك م اًثَسَح أ مهل نأ ِتنَحلَّصلا د َنيِذَلآ
 نه لوقلا لم ١ اَدِلَو هللا دخلا 7 د يللا هللا ةلمج . مهي عع د جر دع ل هاو لا ع ع 8

 و ذاختا 2 ىثنأ 2 ةووم

 هن ةروكذلا ميا يأ فوذح مذلاب صوصحملاو / هيلا مضلل ةرسنقم ويبق

 اظيغ 2 : اَفَسأ ةارفق عيبذلا اذدهب أوُنِمْؤُي زل نإ كنع 55 دعب يأ مهدعب
 رم 2 سرا

 ضألا ىَلَع ام اَنلَعَج ان .هل لوعفملا ىلع هبصنو مهاعإ ىلع كبرخ كني انرجو

 د لل مهول اَه ٌةَئيز كلذ ريغو راغألاو رعتشلاو تابنلاو ناويحلا نم

 هردقو ءامهوأ فذح نيلوعفم بصني وهو «"لزنأ"ب قلعتم [نيلوعفم ىلإ دعتم هنأ ىلإ ريشي]إ فوخي :رذنيل
 :هلوق نأ ىلإ كلذب راشأ :نيرفاكلا ةلمج نم ."اسأب" :هلوق وهو امهيناث ركذو "نيرفاكلا" :هلوقب حراشلا

 هلل اويتمت قبيح مهيلع حيبقتلاو عينشنلا كلا ؛ماع ىلع صاخ فطع لوألا "رذني" ىلع فوطعم "رذنيو"

 اعد نأ ده لاّجسلا تو كهزألا قشْنَتَو هلم ناطق تاَوامَسلا داكن :ىلاعت لاق ؛هيلع ليحتسم وهو دلولا

 .(57 :ميرم) ادَلَو حتي نأ نَمْحَرلل يِغَبَي امو (41:ميرم) دلو نحر
 هل زييمت "ةملك"و يه :هريدقت رتتسم لعافلاو «ثينأتلا ةمالع ءاتلاو «مذلا ءاشنإل ضام لعف "ربك" :ةملك تربك

 ىلإ راشأ :ابذك الوقم .مهمذ ءاشنإل ةفنأتسم ةلمجلا هذهو ."مهتلاقم" :هلوقب رسفملا هردق .فوذحم مذلاب صوصخملاو

 هلبق ام ةلالدل ؛هباوج فذح طرش :اونمؤي مل نإ .عنمك هسفن عخب :"سوماقلا" ف :عخاب .فونخم ردصم تعن هنأ

 كالهإل يدؤي انزح مهفامي مدع ىلع نزحت ال :ئيعملاو 25 يبلا ةيلست هنم دوصقملاو .كسفن كلمت الف :ريدقتلاو «هيلع
 .رفك رفكلاب ردصلا حرشو اضرلا نأل ؛هنع ىهني ال ناميإلا ف طرش وهف مغلاو نزحلا لصأ امأ و ءكسفن
 نوكي نأ زوجيو «"انقلخ" يعم "انلعج" تلعج نإ لاحلا ىلع بصتتي نأو هل لوعفملا ىلع بصتتي نأ روح :ةيز

 ؛لوعفملا يف ةدئاز ماللا نوكي نأ زوجيو «ةلعلا ىلع "ةنيزب" قلعتم "اه"و «ةيريبصت "لعج" تناك نإ ءايناث الوعفم
 (لمحلا ةيشاح) ."ةنيز'" ل ةفص فوذحم.قلعتي نأ زوجيو



 ني نيم م. رشع سماخلا ءزجلا

 » الَمَع نس م 7 كلذ ىلإ نيرظاف سانلا ريتختل
 تننظأ ويب ب ال ًاسباي متو اًرُرُج اناتف اًديِعَص انيَلَع

 نع 5 لئس دقو «مهياسنأو مهؤامسأ هيف بوتكملا حولا ِمِيِقَّرلاَو لبجلا يف راغلا
 اوناك يأ يلاجس هليل امو "ناك" ربخ 2: ابيع اَبِترَياَء ةلمج :م مهتصق جارت ييدبت

 .كلذك رمألا سيل ءاهبجعأ وأ تايآلا ىقاب نود ابحبع

 ال حيرلاب لحمضي يذلا وه :يحركلا لاق :اتاتف (نيلامكلا ريسفت) .هب رصم ريغ هنع بغار يأ :هل دهزأ
 ىلا ضرألا يلصألا هانعم زرحلا نأ ثيح نم زوجت هيفف "اديعص"ل تعن "ازرج" :هلوقو ءبسري يذلا سبايلا
 (لمجلا ةيشاح) .ةرواحملا هتقالع زاحم هنأكف تابنلا نم اهيلع امل افصو لعج انهو ءاقابن عطق

 مهلبج وأ فهكلا باحصأ ةيرق ريمأك ميقرلا :سوماقلا يف لاقو (نايبلا حور) .مورلا ةغلب مهبلك وه :ميقرلاو
 هيف مقرو ءشقن يرحح وأ ليواقألا رهظأ اذه :يوغبلا لاق يصاصر حول وأ ءارحصلا وأ يداولا وأ مهبلك وأ
 .فهكلا باب ىلع لعجو ؛مهنيدو مهؤامسأو مهبسن

 :فهكلا باب ىلع هوعضو مث ,مهتصقو فهكلا لهأ ءامسأ هيف بتك حول ميقرلا :نزاخلا يف :خإ بوتكملا حوللا
 باحصأ هيف يذلا يداولا مسا ميقرلا نأ :ام# سابع نبا نعو .ةراجح نم :ليقو ءصاصر نم حوللا ناكو
 ؛فهكلا باحصأ هيف يذلا لبجلل مسا :ليقو ءاهنم اوجرخ يلا ةيرقلل مسا وه :رابحألا بعك لاقو ,فهكلا
 :ذ ةداتق نعو هب اوكسمت يذلا عرشلا هيف مهدنع موقرم باتك ميقرلا :امكذ سابع نبا نعو "يطرقلا نو
 (لمجلا ةيشاح) .مهبم ميقرلا نأ :ه#ذ سنأ نعو .مهعم تناك يلا مهمهارد ميقرلا نأ

 وراسل ريسفت) .بجع تاذ وأ ردصملاب فصو ؛ءابجع ةيآ اوناك يأ فوصوملا فذحب يأ :ناك ربخ
 يأ" :هلوقب اذه حضوأ دقو «"انتايآ" ةلمج نم مُهوك لاح ابجع اوناك : ريدقتلاو ' 'انتايآ نم" :هلوق وهو :هلبق اهو

 اهوك يفنملا امنإو ءاهسفن ف ةبيجع مهتصق الإو ؛يهنلا لحم وه اذه ا تايآلا يقاب نود" :هلوقو . "خل! ابجع اوناك

 نود بجع ىه الو ءاهبجعأ تسيل يأ "كلذك رمألا سيل يأ" :هلوقف «تايآلا بحعأ اًعوك وأ ءاهريغ نود ةبيحع
 :نعملاو (لمجلا ةيشاح) .اهنم بجعأ وه ام ىلاعت هللا ةردق راثآ تايآلا فو «ةبيجعلا تايآلا ةلمج نم يه لب ءاهريغ
 مهتصق «ةبيجع تايآ ىلاعت هلل نإف «تايآلا رئاس ىلإ ةبسنلاب ةبيجعب تسيل نكل ةداعلل ةقراخ تناك نإو مهتصق نأ
 .راكنإلل "تبسح مأ" :ىلاعت هلوق ف ماهفتسالا نأ ىلإ ةراشإ همالك ٍفو (نايبلا حور) .ريقحلا ررتلاك اهدنع
 نأ ىلإ ةراشإ همالك فو «ريقحلا رزتلاك ىلاعت هتردق ىلع ةلادلا تايآلا ىلإ ةبسنلاب وه لب :كلذك رغآلا ىسيل
 .راكنالل "مأ" يف ماهفتسالا



 فهكلا ةروس د 0 رشع سماخلا ءزجلا
 1 *مإ 5 0 ٠ , هّهروص د 2ع م 72 '
 نم مهاعإ ىلع نيفئاخ لماكلا بايكلا وهو ف عمج فهكلا ىإإ ةّيتفلا ىَوا ذإ ركذا

 اًنرمأ نِم اَنَل حلصأ حمو َةَمْحَر كلبق نم َكندأ نِم اََتاَء آَتَّبَر أولاقف رافكلا مهموق م5 لا 1 0 رن 0 5 2# 5 98 رق ب نس ف رق 2 : 5

 .ةدودعم (2) اًَدَدَع تيبس ٍفهكلا ىف مهانمنأ يأ َجِهِناَذاَء ْنِلَع اَنََرَّصَف .ةياده مي اًدْشَر
 6-0-5000 ا“ نيفلتخملا نيقيرفلا نيبزحلا ع ةدهاشم ملع رافع ؛مهانظقيأ أ 2 0

 مهموق نم :هلوق (سوماقلا) .هنكسو هسفنب هلزن اذإ ةلزنم ىلإ ىوأ :لاقي ةونكسو هولزن يأ :ةيتفلا ىوأ ذإ
 مهتنيدم نم اوجرخ يأ :نيفئاخ .ركذ امي مهرمأ ةنيدملا كلم كلذكو هللا ريغ ةدابعب مهورمأ ثيح رافكلا

 همساو .ركذ ام. مهرمأ ةنيدملا كلم كلذكو «هللا ريغ ةدابعب مهورمأ ثيح رافكلا مهموق نم مهفاميإ ىلع نيفئاخ

 هللا ريغ ةدابعب مهورمأ املف ءسوسرط برعلا دنع اهمساو «مورلا لهأ دنع سوسفأ اهمسا مهتنيدمو «سونايقد

 ؛نوثدحتي بورغلا دعب اموي اوسلجف «هللا نودبعي اوراصو لبج ف فهك ىلإ اووأ تح نيبراه نيراف اوجرخ
 (لمجلا ةيشاح) .مونلا مهيلع هللا ىقلأف

 ,فوذحم هلوعفم :مهفاذآ ىلع انبرضف (نيلامكلا ريسفت) .رافكلا ةقرافم نم هيلع نحن يذلا رمألا نم :انرمأ نم

 مهيلع انبرض :ريدقتلاو :"ريبكلا" ةرابعو (لمجلا ةيشاح) .عامسلا نم محل اعنام اباجح مهفاذآ ىلع انبرضف يأ

 نأل ؛ناذآلا ىلع صنو «زوجت مالكلا يفف "مهانمنأ" :هلوقو .باجحلا وه يذلا لوعفملا فذح هنأ الإ ءاباجح

 ةدارإو ءاديدش امون يأ "مهانمنأ" :هلوق ىلع "يحركلا" يفو "نيمسلا" نم .مونلا لصحي اصوصخ اهيلع برضلاب
 داريو هب هبشملا ركذي مث «ناذآلا ىلع باجحلا برضب ةليقثلا ةمانإلا هبشت نأب ةيعبتلا ةراعتسالا قيرطب ىعملا اذه

 (اصخلم) .ريرقتلا يف راشأ هيلإو «لعفلا هنم قتشي مث «هبشملا
 ام ديؤيو ؛مهانييحأ :ةدينَغ أ لاقو ءمهمون نم : مهانظقيأ يأ .قأيس امك نينس عستو ةئامثالث يهو :ةدودعم

 ثعب يف اوفلتخاف ءفهكلا يف مهموق اولزتعا كولم دالوأ فهكلا باحصأ :لاق ةمركع قيرط نم قازرلا دبع ىور
 ."حتفلا" يف اذك ءمهايحأ مث هللا مهتامأف ,"طقف حورلا ثعبي' :لئاق لاقو «"ناثعبي' :لئاق لاقف ء«دسجلاو حورلا

 ؟الزأ ءيش لكب ملاع ىلاعت هنأ عم "ملعنل" :ىلاعت لاق فيك :لاقي امع باوج :ةدهاشم ملع (نيلامكلا ريسفت)

 .مقدم طبض نم الزأ انملع هب قلعت ام مط لصحيو دهاشيو رهظيل :نععملاو «"ةدهاشم ملع" :هلوقب باحأف

 كلم دعب اكلم ةنيدملا اولوادت نيذلا كولملا نيبرحلا :ليقف «نيفلتخملا نيبرحلا يف اوفلتخا :نيفلتخملا نيقيرفلا

 ةرابعو ءاوثبل مك مهنأ يف اوفلتخا اوظقيت ال فهكلا باحصأ ةيتفلا نم نابزحلا :ليقو .فهكلا باحصأو

 نبا نع يور :نيفلتخملا نيقيرفلا (لمجلا ةيشاح) .فهكلا يف مهثبل ةدم يف اوفلتخا ةنيدملا لهأ نأ :"نزاخلا'
 ."دوعسلا يبأ" نم «كلم دعب اكلم ةنيدملا اولوادت نيذلا كولملا رخآلاو «ةيتفلا نيبزحلا دحأ نأ 5# سابع



 فهكلا ةروس ظ 00" رشع سماخلا ءزجلا

 20 (دَّمَأ هدعب ام. قلعتم مهئبلل ْأَوْثِبَل اَمِل طبضأ نعم لعفأ ئَّمَحَأ مهئبل ةّذم يف

 ْرُهكرَو هير أوُتماَ َُيِِف مّبِإ قدصلاب ّقَحلأِ مُهَأَبَت َكِيَلَع أرقن ٌصُقَت ع .ةياغ
 دقو ؛مهكلم يدي نيب ْأوُماَق ْذِإ قحلا لوق ىلع اهانيّوق ْمِهِبوُلُ لع انَطَبَرَو 220 ىده
 يأ: ايمو اًوُعَدن نَل ضَرألاَو ِتاَويَمّسلَآ ُبَر اَتبَر أوُلاَقَ مانصألل دوجسلاب مهرمأ

 انوعد نإ رفكلا يف طارفإ يأ ططش اذ الوق يأ 2 اًطّطَس اذإ آَملُ َدَقَل اهل هريغ

 اخ كود هدو ني اول تايب قطع نوف ادعو ةلؤنم .ًاضرف هللا ريغ ا
 اغا دع 9 يا علطأ تا ةرماط مسي ول يق مداح ىلع ريل تيدي

 .ىلاعت هيلإ كيرشلا ةبسنب 20 اًبذك هَّللأ ىَلَع ىَرتفآ نّمِم

 نأ :يىاثلا هجولا ؛"مهيأ" ل ربخ وهو ليضفت لعفأ هنأ :امهدحأ ,ناهجو هيف زوجي "ىصحأ" :"نيمسلا" يف :لعفأ
 لاق ءيرشخمزلاو يلع وبأ يناثلا راتخاو «يزيربتلاو جاحزلا لوألا راتحاو ءايضام العف " ويسحأ" قَوكَي
 ريغ نم هءانب نأل ؛ديدسلا هجولاب سيل :تلق ؟ليضفتلا لعفأ هلعج نم ف لوقي امف :تلق نإف :يرشخمزلا
 :هلوقو «ةدملا رابتعا اهيف ىعارم ةيردصم "ام" نأ ىلإ كلذب راشأ :مهثبلل (لمجلا ةيشاح) .يسايقب سيل ينالثلا
 "يه ل وعفم "(نفأ" و هنم لاح يأ "هدعب امع ةلَهتَم"

 امل" يف "ام"و (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةركن هنوكل هيلع تمدق هنم لاح رورحبلو راجلاو ؛,"ىصحأ"ل لوعفم وه :ادمأ
 اهيلإ راشأ امك لبحلاب دشأ وه طبرلا نأل ؛ةيعبت ةيحيرصت ةراعتسا هيف :انطبرو (نايبلا حور) .مهثبلل يأ ةيردصم "اوثبل
 ىدعت امنإو «لحم يف طوبرملا ناويحلاب رمأب نئمطملا بلقلا هبشف ؛دشلا نيعمب طبرلا نم ةراعتسا وه :اهانيوق .حراشلا
 ىلع ربصلاب اهانيوق :"يواضيبلا" ةرابعو (نيلامكلا ريسفت) .مزاللا ةلزنمب هليزنتل هسفنب دعتم وهو "ىلع ب طبر
 .رابحلا سونايقد ىلع درلاو ؛قحلا راهظإ ىلع ةأرحللاو ؛لهألاو لاملاو نطولا رجه
 لاحلا ىلع هبصن :هيوبيس لاقو ؛ءفاضملا ريدقتب فوذحم ردصمل تعن هنأ ىلع "اططش" بصتنا يأ :ططش اذ الوق
 ؛ططش ريسفت :طارفإ يأ (لمجلا ةيشاح) .ةلمحلا ئعم هنمضتل "انلق'ل لوعفم هنإ :ليقو ."انلق" ردصم ريمض نم

 هلوق هربخو أدتبم ءالؤه يأ :أدتيم (نيلامكلا ريسفت) .قحلا نع دعب رفكلا يف طارفإلاو «دعبأ نعم طش نم هنأل
 نم دوصقملاو ءضيضحتلل "الول" نأ ىلإ كلذب راشأ :اله ."دوعسلا يبأ'" يف امك ' 'ةَهلآ هنود نم ع اوف ا : ىلاعت

 (يواصلا ةيشاح) .هيلع مهسفنأ ةيوقتو ديحوتلا ركاذت مهنيب اميف مالكلا اذه ركذ



 فهكلا ةروس ملأ رشع سمانا ءزجلا

 رشني ٍفهكلا ىلإ دواف هللا الإ َكروُدْبْعَي اَمَو جهوُمْتلَرَتَعا ذإَو :ضعبل ةيتفلا ضعب لاق 23 2 وصمم ع ودع عم ف ا لا دا ككل َ
 , 5 2 را 282 جاو مكن < تول رس ا رو ل لإ اوعجراف

 ءافلا حتفو ميملا رسل (2) اقفّرِم ركرمأ نِم ركل ئيهيَو ِهَيَمَحَر نِم مكبر رح
 ديدشتلاب ٌرَواَرَت ت 277 2 ةشلا يِرَتو .ءاشعو ءادغ نم هب نوقفترت ام «سكعلابو

 كروقشت رماع يبأو عفانل

 لاَمِشلا َتاذ مُبْصرَقَت تَيَرغ اذ هقيحان ندا كاَذ زهِفهت نع ليم فيفختلاو

 مهني فهكلا نم عستم ُدَدَِةَوَجَف ىف ْحُهَو ةتبل مهبيصت الف مهنع زواجتتو مهكرتت
 ةمارك يأ

 قكوقلا ويكالا جرت هتردق لئالد هللا سبا نع نوكاذللا قلو اهميسنو حيرلا ةوب

 ؟نيهبتنم يأ ا يساويس و ول يس 6 2 ١ دش لَو يه 24 نلف للا رو

 امك ةيورف زدنا عن مابا ةرقكؤ مو فاقلا رسكم ظقب عنج ةمدنم مهنيعا نأل

 هللا ةدابع اولزتعت مل مكنإف هللا الإ هنودبعي يذلا ءيشلا متلزتعاو مهومتلزتعا اذإو يأ :ضعبل ةيتفلا ضعب لاق

 هيلإ اوبهذا :هانعمو ءاذك لعفاف اذك تلعف ذإ :لوقت امك "ذإ" باوج وه :ءارفلا لاق ءفهكلا ىلإ اووأف

 - ءاشعو ةادغلا ماعط :ءادغ :ءاشعو ءادغ نم (ريبكلا ريسفتلا) .هتمحر نم مكبر مكل رشني مكاوأم هولعحاو

 هب درو امك ناتغل هيفو ءتعفتنا يأ تقفترا :مهوق نم قفرلا نم ةلآ مسا وهف «يشعلا ماعط :-نيعلا حتفب
 ريسفت) .ةحاحلا اهرسكو «ءعضوملا ميملا حتفب :ليقو «سايق ريغ ىلع ردصم ميملا حوتفم :ليقو «ناتءارقلا

 يأ نييفوكلل فيفختلابو روازتت هلصأ «عفانو ريثك نباو رمع يبأل ءازلا ديدشتب يأ ديدشتلاب :روازت (نيلامكلا

 ىلإ بهاذ وهو يلامشلا بطقلا لباقم ايبرنج ناك فهكلا باب نأل ؛مهيلع اهعاعش عقي ال مهفهك نع ليمت

 (نيلامكلا ريسفت) .نميلاب ةامسملا ةهج يأ هتيحان بونجلا
 نيمي دارملاو ءلامشلا ةهجو نيميلا ةهج نئيعمب ناكم فرظ لامشلا تاذو نيميلا تاذ نأ ىلإ كلذب راشأ :هتيحان

 مهيذؤت الكل ؛ةبراغو ةعلاط سمشلا مهنع ليمتف شعن تانب لبقتسم مهفهك نأ كلذو ؛هلامشو فهكلل لخادلا

 نم حتفنم لحم هل فهكلا نأل ؛دجسم هيلع نبو ,فهكلا باب دس هنأ ةصقلا يف مدقت ام اذه فاني الو ءاهرحب

 (نايبلا حور) .ضرألا نم عستا امو ةحرفلا ةوجفلا :ةوجف .شعن تانب ةهج هالعأ

 .:2 يببلا ةيلست ةضرتعم ةلمجلا خلا هللا دهب نم (لمجلا ةيشاح) .سمشلا ةباصإ نم مهتيامحو مهتمانإ :كلذ

 .نينس عست لك :ليقو «نيترم اماع نوبلقي :ليقو ءءاروشاع موي يف ةرم ةنس لك يف نوبلقي هنإ :ليق :مهبلقنو

 سمشلا لوحو مهبلقي نم لسرأ ىلاعت هنأ ن#د سابع نبا نع حيحص دانسإب ديمح نب دبع ىور (لمجلا ةيشاح)

 (نيلامكلا ريسفت) .ضرألا مهتلكأل نوبلقي مهنأ الولو ؛مهتقرحأل تعلط ولف ؛مهنع



 فهكلا ةروس مسد رشع سماخا ءزجلا

 هيدي ِهّيَعاَرْذ ٌطِسب مُهبلكو مهموحل ضرألا لكأت الك ِلاَمِشلَأ َتاَذَو ِنيِمّيْلا َتاَذ

 ول ةظقيلاو مونلا يف مهلثم وه ب ويلفت ذر ارتاكأو نيقوحلا تك 5 ] ةلغقيلاو عونلا ل هه وه بلقنا اويلقتا اذإ اوناك | ءانفب

 نوكسب 9 اّيَعُر َمِبِْم ديدشعتلاو ' ٍييفختلاب تفوز مهتم تول هلع تعط

 مب انلعف امك َكِلاَذَكَو .مهيلغ دحأ لويخد نم بغرلاب للا مهعنم ؛ ءاهمضو نيعلا
 اللا باعت رثكألل
 2غظ2ذظ000000 مهنبل ةّدمو مهلاح نع ّحْجَتَيَب أوُلَءاَسَتَيِل مهانظقيأ ٌرُهَتْتَعَب انركذ ام

 انأ :لاقو ملكتو هللا هقطنأف هوعنمف مهعبت اوجرخ املف ؛ريمطق همساو نوللا رمسأ :ليقو نوللا رفصأ ناكو :مهبلكو
 تام اوتام املو ؛مهعم ظقيتسا اوظقيتسا املو «يهمونك مان اومان املف ءمهعم باهذلا نم هونكمف هللا بابحأ بحأ
 ابأ تعمس :لاق هدو يبأ نثدحو :ةيطع نبا لاق "يبطرقلا" يف «ةنجلا لخدت يلا تاناويحلا نم هنأ مولعمو :مهعم

 لضف لهأ بحأ بلك مهتكرب نم لان ريخلا لهأ بحأ نم نإ :ظعو ربنم ىلع لوقي رصم عماج ْف يرهوجلا لضفلا
 ةيلست اذه يف لب «نيحلاصلاو ءايلوألل نيبحلا نيدحوملا نينمؤملاب كنظ امف هليزنت مكحم يف ىلاعت هللا هركذف ؛مهبحصو

 (لمدلا ةيشاح) .لآ ريخ هلآو #2 يببلل نيبحملا لامكلا تاجرد نع نيرصقملا نينمؤملل سنأو

 :ديصولا :سوماقلا يف لاق :ديصولا (نيلامكلا ريسفت) .لعاف مسا لمع لمع كلذلو ةيضام لاح ةياكح :طساب
 كس را دراد هك دوا مشوا ديصولاب هيعارذ طساب مهبلكو تارأك نبا دكر م روك م قيلت ماما رو :ةدئاف .ةبتعلاو ءانفلا

 نإو ءرهاظف نيعم ريغل ناك نإ "تعلطا ول" يف باطخلا :يجافخلا لاق :تعلطا ول (نايبلا حور) .ووزط رو

 هركنأ ص سابع نباف افالخ هيف نإ :ىليهسلا لاق دقو ءنآلا ةلاحلا هذه ىلع مهدوحو ىضتقا ٌدْكُي يبلل ناك

 .افوخ مهنم تقلمل :تئلملو (نيلامكلا ريسفت) .هب اولاق نورخآو

 ريبج نب ديعس نع يور اعزف يأ :ابعر (نيلامكلا ريسفت) .عفانو ريثك نبال ةغلابملل ماللا ديدشت :ديدشتلاو

 :ةيواعم لاقف ءفهكلا باحصأ هيف فهكلاب انررمف «مورلا وحن هد ةيواعم عم انوزغ :لاق اهبَُذ سابع نبا نع
 تعلطا ول" «كنم ريخ وه نم كلذ نم عنم دق :ى5# سابع نبا لاقف «مهيلإ انرظن ءالؤه نع انل فشك ول

 مهيلع هللا ثعب فهكلا اولخد املف ءاورظناف اوبهذا :لاقف اسانأ دو ةيواعم ثعبف ؛"ارارف مهنم تيلول مهيلع

 (يواصلا ةيشاح) .مهتحرحأف احير
 (كرادملا ريسفت) .ثعبلاو ةمانإلا ىلع ةردقلل اراهظإ ؛مهانظقيأ كلذك ةمونلا كلت مهانمنأ امكو يأ :مهانثعب كلذكو
 للا ةردق لامكب انيقي اودادزيف ممي هللا عنص امو ,مهاح اوفرعتيف اضعب مهضعب لأسيل يأ :مهنيب اولءاستيل

 (يواضيبلا ريسفت) .مهيلع هب هللا معنأ ام اوركشيو ثعبلا رمأ ف اورصبتسيو



 قيكلا ةروسب 1 رشع سفاخلا :ءوخا

 دنع فهكلا اولحد مهنأل وي َضْمَيْوَأ مي انْ اوُاَف نبل حك َمَُّي ”لبآق لاَ
 نيفقوتم ْأوُلاَق مث ءلوخدلا موي بورغ هنأ اونظف ءاهورغ دنع اوثعُبو سمشلا عولط

 اهرسكو ءارلا توكسب مقوي مكَدَحَأ أَوتَعَباَف مثل امي لع 6 كلذ يف
 ال وأ هيو

 آنآ لُعمَيلَف ءارلا حتفب 0 نآللا ةامسملا اهإ لاقي ِةَئيِدَملا ىلإ هَذه مكتضفب
 َنَرِعْشي اَلَو ْفْطَلتََلَو ُهَنم قرر كِتَاب لَحَأ ةنيدملا ةمعطأ ّيأ يأ اًماَعَط قرأ 3 0 ”5

 1 محرلاب مكواتقي كوم رخل 5 1 ديوقم نإ ه4 0 2 95 0 ادخأ مكي

 بلاغ ىلع يئبم باوج :موي ضعب وأ (دوعسلا يبأ ريسفت) .انيملسكم :همساو ,مهسيئر وهو :مهنم لئاق لاق

 راكنإ مكنبل ةدمع :ملعأ مكبر اولاق (كرادملا ريسفت) .بلاغلا نظلاب لوقلاو داهتجالا زاوج ىلع ليلد هيفو ؛نظلا

 مهنأ يورو «هللا الإ اهملعي ال اهرادقم نأو ؛ةليوط ةدملا نأ ماهلإلاب وأ ةلدألاب اوملع دق مفأك مهضعب نم مهيلع

 مهراعشأو مهرافظأ لوط ىلإ اورظن املف ,مهموي يف مهنأ اونظف لاوزلا دعب مههابتنا ناكو ؛ةودغ فهكلا اولخد

 (نيلامكلا ريسفت) .مهراعشأو مهرافظأ لوط اورظن امل يأ :لإ نيفقوتم (كرادملا ريسفت) .كلذ اولاق
 .ريسافتلا بتك يف روهشم وه امك ءافلا نوكسو ةزمهلا مضب سوسفأ ىمست تناكف ةيلهاجلا يف امأو «مالسإلا يف :نآلا

 ىلإ ريمضلا نوكي نأ زوجيو ءردقم فاضملاو ةنيدملا ىلإ "اهيأ" يف ريمضلا نأ ىلإ ةراشإ همالك يف :ةنيدملا ةمعطأ
 ردقف صخرأو رثكأ وأ بيطأو لحأ اهلهأ يأ :يرشخمزلا لاقو .ازييمت اماعط لعج ول نهذلا يف ىلا ةمعطألا

 ديعس ىور اذك «تيغاوطلل نوحبذي اوناكو ءنمؤم ةحيبذ هنأ ةهج نم :لحأ (نيلامكلا ريسفت) .لهألا فاضملا

 (نيلامكلا ريسفت) .!ن5# سابع نبا نع روصنم نب

 نبا هلاق امك مهنامإ نوفخي موق مهيفو ءاسوحب اوناك مهدلب لهأ ةماع نأل ؛حئابذلا نم لح ام ديري :لحأ

 ببس لكو بصغلا نع دعبأ اهيأ يأ "اماعط ىكزأ اهيأ" :مهوقف ءاملاظ مهكلم ناك :دهاحم لاقو ءا#ذ سابع

 ىلع الوأ اوناك :ليقو «ةروريصلا ىيعمج دوعلا نم اهرك اهيلإ مكوريصي :مكوديعي وأ (بيطخلا ريسفت) .مارح

 عم حالفلا مدعب مهيلع مكحلا لكشتساو ءءازجو باوج :اذإ اوحلفت نلو (يواضيبلا ريسفت) .اونمآف مهنيد
 هب ةذخاوؤملا نأب بيحأو ءمأ نع عفر :ربخل هيلع هركأ امي ذخؤي ال هركملا ذإ ؛"اورهظي نإ" نم دافتسملا هاركإلا

 (لمجلا ةيشاح) .نيمأ نع عفر ربخو (/؟:هط) ب ٍرْحَّسلا َنِم هيَلَعانَتْهّرْكأ امو ليلدب ةعيرشلا هذه ريغ يف تناك



 فهكلا ةروس مى 0 رشع سماخلا ءزجلا

 مهموق أ ادملعيل :نييفولاو مهموق دلع انعلطأ اَنَرََعَأ مهانثعب امك َكِلاذََو

 ىلع مهئاقبإو ةليوطلا ةّدملا مهتمانإ ىلع رداقلا نأ قيرطب يَ ثعبلاب هلأ َدَعَو سر
 لومعم ّذِإ آًَهيِف كش َبَيَر ال ةَعاّسلأ َّنأَو ىتوملا ءايحإ ىلع رداق ءاذغ الب مهلاح

 مهوح ءانبلا يف ةيتفلا أ هل 32 رافكلاو نونمؤملا يأ َنوُعَرَتَتَي "انرثعأ'ل

 مع تل لاق يوي مَلَعَأ ف ير مهرتسي د3 رح يأ ِميَلَع أوُئَبَأ رافكلا يأ أوُلاَقَف

 2١ اَدِجَسَم مهوح ِمْيَلَع سرَدِخَتَتَأ نونمؤملا مهو ةيتفلا رمأ هرم َلَع ْأوُبَلَع

 .فهكلا باب ىلع كلذ لعفو .هيف ىلصي

 (نيلامكلا ريسفت) .يعانقإ سايق اذهو «سايقلا قيرطب كلذب مهملع نأ ىلإ كلذب راشأ :قيرطب
 نم وأ «نيعزانتملا نم مهثيدح يف نيضئاخلا لوقل ادر لجو زع هللا مالك نم امإ ةضرتعم ةلمج :مب ملعأ مر
 ةدمو مهلاوحأو مهياسنأ نم مالكلا اولوانتو مهرمأ اوركذت ام دعب هيلإ ضيوفتلاو هللا ىلإ درلل نيعزانتملا مالك

 (نيلامكلا ريسفت) .كلذ ةقيقح ىلإ اودتهي ملف ؛مهئبل

 درو ام, ىلع مهتصقو ..هيف ىلصي دحسم فهكلا باب: ىلع لعح هنأ ةضقلا قو «مفاكم يف. كرتيو :هيف ىلصي
 :.كد ةيواعم لاقف ءفهكلاب اورمف ,د ةيواعم عم ازغ هنأ 5# سابع نبا نع ديمح نب دبع دنع حيحص دانسإب
 نبا غلبف لاق ,مهتقرحأف احير هللا ثعبف اسانأ ثعبو ءعمسي ملف 5# سابع نبا هعنمف ؛.مهنع فشكأ نأ ديرأ

 مهيلاهأ ءاجف ءاهنم اوجرخ كلذ اوأر املف ,ناثوألا نودبعي رابح ةكلمم يف اوناك مهفإ :لاقف نبثاذ سابع
 «فهكلا ةيتفلا لخدف «هتنازخ ف هولعجو «صاصر نم مهئامسأ ةباتكب رمأف ءكلملا اوربخأف مهودققف ءمفوبلطي

 ؛مهتقرحأل مهيلع تعلطا ولف ؛مهنم سمشلا لوحو ؛مهبلقت نم مهيلإ لسرأف ءاوماتف مههاذآ ىلع هللا برضف
 هللا ثعبف ؛لدعو هللا دبعو ناثوألا رسكف ءرخآ ءاجو كلملا كلذ بهذ مث ؛ءضرألا مهتلكأل نوبلقي مهفأ الولو

 مهركنأ اسانو هتئيه ىأرف ءايفختسم ةنيدملا لخدف «نولكأي امم مهيتأي مهنم ادحاو اولسرأف ءفهكلا باحصأ

 .هناقهد أو كلملاب نفوخت :لاقف :كلملا ىلإ هعفري نأب مهو ؛هبرض ركنتساف زابح ىلإ امهرد عفدف ؛ةدملا لوطل

 دق ناكو «حوللاب يلع :لاقف هلأسف كلملا ىلإ هوعفرف «ءسانلا عمتجاف هفرعي ملف «نالف :لاق ؟كوبأ نم :لاقف

 نم اوفاخي الثل ؛ىفلا قبسو ؛فهكلا ىلإ اوقلطناو سانلا ركف حوللا نم مهفرعف ؛هباحصأ ىمسف «هب عمسي
 نأ ىلع مهيأر قفتاف ؟نيفلا بهذ نيأ ردي ملف «ناكملا هعم نمو كلملا ىلع هللا ىمع مهيلع لخد املف «شيملا

 (نيلامكلا ريسفت) .مه نوعديو مه نورفغتسي اولعجف ءادجسم مهيلع اونبي



 فهكلا ةروس ماع رشع سماخلا ءزجلا

 ٌةَكلذ مه :مهضعب : لوقي دي ( لي يبلا نمز يف ةيتفلا ددع يف نوعزانتملا يأ َنوُلوَقَيَس

 نارجن ىراصنل نالوقلاو 2 ٍداَس ٌةَسْمَح مهضعب يأ َتوُلوُقَيَو رُهّبلك ْذُهعِباَ

 ىلع هبصنو ءاعم نيلوقلا ىلإ عجار وهو ؛مهنع ةبيغلا يف انظ يأ بيقلأب امجَر

 نم ةلمجلا ير ٍةِجُياَنَوةَعَبَس نونمؤملا يأ و ُأوُقَيَو كلذ مهنظل يأ هل لوعفملا
 ةفصلا قوصل ىلع ةلالد وأ ء«ديكأت :ليقو ءواولا ةدايزب "ةعبس" ةفص ربخو أدتبم

 لق حيحصو يضرم هنأ ىلع لدي ثلاثلا نود محجرلاب نيلوألا ْفّصَوَو ءفوصوملاب
 5 ؛ليلقلا نم انأ :ئض اف سابع نبا لاق ليِلَق اَِإ ْمُهُمَلعَي ام مجّدِع ُمَلْعأ َقَ

 ال يذلا يفخلا ربخلاب ايمر نومري يأ ردقم لعفب بوصنم :بيغلاب امجر .زاجحلاو نميلاو ماشلا نيب عضوم :نارجن

 بيصت ال يلا ةراجحلاب يمرلاب هل اهيبشت هيلع علطي ال ام ملكتلل ةراعتسا وهو يمرلا عع. مجرلاو «هيلع مهل علطم

 اذكو اذك نولوقيس يأ لوعفملا ىلع هبصن ؛نظ اذإ نظلاب مجر :مهوق نم :مهنع ةبيغلا يف (لمجلا ةيشاح) .اضرغ
 (نيلامكلا ريسفت) .رمضم لعفل اردصم نوكي نأو لاحلا ىلع ابوصنم نوكي نأ زوجيو ؛كلذ مهنظل

 هلوقل ةفص ب ربخو أدتبم "مهبلك مهنماث" :ىلاعت هلوق ىيهو ةلمحلا يأ ةعبس ةفص :ربخو أدتبم نم ةلمجلا

 "ةعبساو "ةسمخح" كلذكو «ةثالث مه يأ فوذحم أدتبم ربح "ةثالث" :"كرادملا" يف لاقو .واولا ةدايزب "ةعبس" :ىلاعت

 لاقو:؛"مهبلك مهتماث"و "مهبلك مهصداس" كلذكو ة"ةثالث"ل ةفص ةغقاو ريتخو ادقبم نمةلج "مهبلك منهعبار"و

 نأل ؛نييفوكلاو شفخألا يأر ىلع ديكوتلا نعم ةظحالم ريغ نم يأ "واولا ةدايزب" :هلوق ىلع :"لمجلا" يف
 ةفصلا قوصل ديكأتل ةدئاز :ليقو يأ "ديكأت :ليقو" :هلوقو ءاهانعم لصأ ةدافإ مدع يف مدعلاك مالكلا يف اهدوجو

 .طقف نالوق همالك يف يذلاف "اديكأت" ىلع ريسفت فطع "ةلالدو" :هلوقو ؛هريغ هب ربع امك فوصوملاب

 ديكأتل "ةدئاز ليق" :هلوقو «نييفوكلاو شفخألا يأر ىلع ديكوتلا عم ةظحالم ريغ نم يأ :واولا ةدايزب
 اذإو ءرقتسم تباث رمأ امب هفاصتا نأ ئعم. "ديكأت" ىلع ريسفت فطع "ةلالد" :هلوقو فوصوملاب ةفصلا قوصل

 يف يه :يجيفاكلا ةمالعلا لاق ءفطعلا واو اُهإ :ليقو «ةلاحم ال اتباث فوصوملا ناك ارقتسم اتباث امب هفاصتا ناك

 ىمست نأ بسان افيطل ارابتعاو ابيرغ ارمأ تنمضت صوصخم لحم اهامعتسا صتخا امل نكل فطعلا واو قيقحتلا
 ؛تارشعلا دوقعك مات دقع ةعبسلا نأل ؛ةعبس نيبو اهنيب ةبسانمل ؛ةينامثلا واوب تيمسف ءاهسنج ريغ مساب
 لاصفناو هجو نم لاصتا امهنيب ناكف «فنأتسم دقع ةينامثلا نإف «دادعألا لوصأ بتارم رثكأ ىلع اهامتشال

 (لمجلا ةيشاح) .فطعلل يضتقملا وه اذهو هجو نم



 مهيف ٍتْفَعْسَم اَلَو كيلع لزنأ امت ارهدَظ ٌءآَر لإ ديف لداحت رامَت اّلَق ةعبس مهركذو

 ربح نع ةكم لهأ هلأسو 72: اَدَّحأ دوهيلا باتكلا لهأ نم َرْمَتَب ايتفلا بلطت
 ؟وقت لَو :لرسف هللا ءاش نإ :لقي لو "ادغ هيب كريس" ؛لاقف فهكلا لهأ

 نأ لإ نامزلا نم لبقتسي اميف يأ 2 11د لِعاَف نإ ءيش لجأل يأ ٍءْئَأَشِل
 رستأ# 31

 ١ َءاشد
 وعق

 هتنيشم يأ كليو ذو "هللا ءاش نإ" :لوقت نب هللا ةئيشمت اسبلتم الإ هلأ ل

 شونربوو شونرمو انيلشمو انيملسكمو اخيلمي :مهؤامسأ رفن ةعبس مهأ ه#ذ ىلع نعو :ةعبس مهركذو

 .شوطرم هنأ حصألا :يفشاكلا لاقو ؛مهقفأو يعارلا وهو شويططشيفك وأ شوطيطشفك عباسلاو «شونذاشو
 «قيرحلا ءافطإو برهلاو بلطلل حلصت فهكلا باحصأ ءامسأ نأ :ان5# سابع نبا نع :يروفاشينلا لاق :ةدئاف
 بتكت ثرحللو «دهملا يف هسأر تحت عضوتو بتكت لفطلا ءاكبلو «رانلا طسو يف امب ىمريو ةقرخ يف بتكت
 ,هاحجلاو ىغغلاو عادصلاو ةثلثملا ىمحلاو نابرضللو ؛عرزلا طسو يف بوصنم بشحخ ىلع عفرتو ساطرقلا ىلع
 لاملا ظفحلو «ىرسيلا اهذخف ىلع دشت ةدالولا رسعلو ئميلا ذخفلا ىلع دشت نيطالسلا ىلع لوخدلاو

 هرش راديب ىدبم ماما ثامن, فهكب اىصا رك ىلا* فلا درج ىلامحر بوب ومر فو .لتقلا نم ةاجنلاو رحبلا يف بوكرلاو
 .ورك رنبباوخ دابجج فوص وم مارا ترعب

 نم ذخؤي امك ىراصنلاب دييقتلا ىلوألا لب ؛هريغ ديقي مل امك دوهيلاب دييقتلا مدع ىلوألا دوهيلا :باتكلا لهأ نم
 نم نيملسملا عنم ىلع ليلد اذه يفو ؛لاؤسلا نع يهنف مهنع نارحب ىراصن لأس اةتلع هنأ يور :هصنو «"يطرقلا"

 :لاق هنأ دهاحب نع رذنملا نبا ج رخأ :حلإ ةكم لهأ هلأسو (لمجلا ةيشاح) .ملعلا نم هب ءيش يف باتككلا لهأ ةعجارم

 ملو مكربخأ ادغ ينوتيا :لاقف هولأسف «نينرقلا يذو فهكلا باحصأ نعو حورلا نع هولأسا :شيرقل دوهيلا تلاق
 (نيلامكلا ريسفت) .ةيآلا هذه لزنأف شيرق هتبذكو ؛هيلع قش بح اموي رشع ةعضب يحولا هنع أطبأف ؛نثتسي
 ام ىردي ال ناسنإلا نإف «ىلاعت هللا ىلإ رومألا ضيوفتو .«بدألا هتمأل اميلعت ةدملا كلت لاصفنا دعب يأ :لزنف
 (يواصلا ةيشاح) .هريغب كلاب امف قلخلا ديس وهو ٌدل هللا لوسرل باطنلا اذه ناك اذإف «هب لعفي
 لاصفنا زاوج ىلع ف سابع نبا هب لدتسا «لوقلا عم اهركذك نايسنلا دعب اهركذ نوكيو :تيسن اذإ

 نوكيو (نيلامكلا رسفت) 3205 يبلاب صاخ كلذ نأ يناربطلا جرخأ نكلو ؛هريغو مكاحلا هنع هجرخأ ءءانثتسالا

 هللا ءاش نإ :لاق ةيآلا تلزن امل هني هنأ يور امل يأ خلإ نايسنلا دعب اهركذ



 يف ماد ام :هريغو نسحلا لاق .لوقلا عم اهركذك نايسنلا دعب اهركذ نوكيو

 ىلع ةلالدلا ف فهكلا لهأ ربخ نم اذه َنِم برَقَأِل ير نّيِدَهَي نأ ْىَسَع َلَقَو سلجم

 نيوسلاب وف ام ثدلت عومتك ىف أوثبلو .كلذ هللا لعف دقو «ةياذه 9 5 |دْشَر وبن

 باتكلا لهأ دنع ةئام ثالثلا نونسلا هذهو «"ةئام ثالث" ل نايب فطع َتريِيِس

 أوُداَدَرََو هلوق يف تركذ دقو «نينس عست برعلا دنع اهيلع ةيرمقلا ديزتو «ةيسمخ

 رع

 .ةيرمف عمستو ةقامه :فياللك :ةيسهتكلا ةئام ثالاغلاف ءنينس عست يأ

 امأو «ءانغسالاب كربتلا كرادت ىلع مّ سابع نبا نع يور ام اولمحو ءءاهقفلا ةماع هيلعو :سلجملا يف ماد ام

 لب قباسلا لوقلا نم كرادتلل هيف ءانثتسالا سيل هنأب ةيآلا نع بيجأو ءالصتم الإ حصي الف امكح دمتعملا ءانثتسالا

 حيبستلاب كبر ركذا :ئيعملا وأ هللا اخ كلا زكذلا نيح هكذا هللا ركذ ةيست املك ةريداقتلاو ءردقم ءيش نم وه

 كارتعا اذإ ركذا وأ ءاقركذ اذإ اهتيسن ةالص لص وأ ءهيلع ثحلا يف اغلابم ءانثتسالا ةملك تيسن اذإ رافغتسالاو

 (نيلامكلا ريسفت) .ةبوتلا ىلع كئعبيل رومألا ضعب تكرت اذإ كبر باقع ركذا وأ ءيسنملا كركذيلو نايسن
 (نيلامكلا ريسفت) ."ئيدهي"ل ةلص "برقأل" :هلوق يف ماللاو «ةيليضفت نمو ."اذه" هلوقل نايب :ربخ نم

 ؛ءارسالا ةليل ف دهاش ام دهاش ثيح برغأ وه ام ىلع هعلطأو بجعأ وه امل هاده يأ :كلذ هللا لعف دقو

 يجرتلا نأ ىلإ كلذب رسفملا راشأو .هاوس دحأ اهيلع علطي مل مولعب مهيلع قافو نيرخآلاو نيلوألا مولع هاطعأو

 عمجللا عضو ىلع ةفاضإلاب يلعو ةزمحلو ءرثكألل يأ :نيونتلاب (يواصلا ةيشاح) .قيقحتلا ةلزنمب هللا مالك يف
 (نيلامكلا ريمسفت) .(7١١:فهكلا) كًالاَمْغَأ نيرَسخألاب :هلوقك زييمتلا يف دحاولا عضوم

 (لمجلا ةيشاح) .اهنم عنام نيونتلاو ةفاضإلاب هرجو «رحلاب ةئاملا زييمت نأل ؛ازييمت نوكي نأ حصي الو :نايب فطع

 هريغ دنعو نانثا هدنع عمجلا لقأ نأل ؛ةنس ةئامتس ليلخلا دنع مهثبل ةدم لقأ ناكل الإو زيمت ال :"نايبلا حور" يفو

 ؛درفملا ماقم عمجلا ميقأف ةفاضإلا ةءارق ىلع امأو «نيونتلاب "ةثام" ةءارق ىلع اذه مهدنع ةثالث هلقأ نأل ؛ةئام عست

 ىلإ هتفاضإ نسحف عمج عملا يف "'مهرد ةئام ثالث" يف درفملا نأ كلذ هجو «درفملا ىلإ فاضي نأ ةئاملا قح نأل

 .هزيم ىلإ ارظن درفملا هقحو عمجلاب زيم هنإف (١٠*:فهكلا) «4ًالاَمْعَأ َنيِرَسْخَأْلابل يف امك عمجلا ظفل
 ىلع ىئب املف "ىده مهاندز" :وحن نينثال ايدعتم ناكو يازلا دعب الاد ءاتلا تلدبأ «لعتفا دادزاو ءهب لوعفم :اعست

 الف ؛يبيرقت ءيش اذهو .ه#ذ يلع نع يور اذك :+إ ةيسمشلا ةئام ثالفلاف (لمجلا ةيشاح) .دحاو صقن لاعتفالا

 ام قفتا مث «فابتنالا نم مهرمأ برق ةنس ةئام ثالث اولمكتسا امل :ليقو ءنومجنملاو باسحلا هيلع ام قفاوي ال هنأ دري

 (نيلامكلا ريسفت) .دايدزالا ركذ اذلف ىلوألا مهتلاح ىلإ اودر مث اوهبتنا لب ليقو «نينس عست نيمئان مهءاقب بجوأ



 فهكلا ةروس مل رشع سماخلا ءزجلا

 يباومسلا بيغ دُدَل هركذ مدقت ام و9 هيف اوفلتحا نمه أوثبَل اَمب ُمَلَعَأ ُهَللا لق
 هيلع لضفم ناب 203220200 |

 ١ و مك 3 35 ع 1 0 ع دم

 ات ئيعم كلذك هب ٌعِمْسَأَو بجعت ةغيص يه هللاب يأ هب َرِصَتا هملع يا ضَرَألاَو

 هععسو هرصب نع بيعي هي ىلاعت هنأ دارملاو زاججا ةهج ىلع امهو ةعرسأ امو هرصبأ

 دوجوم لكب يأ
 هيكش ب ةودض سي يلا كاوامسأ لعالسقلا + ءيش

 هوقو وو اعم عة و هواه ههه هوو وه هه هاهو هفلو هقع همم هام هلق فام عفاف هنود نِم 17 فيش

 دعب وهو «هتيفيكو كلذ ةقيقحب ملعأ هللا نأ :دارملا ,مومو مهثعب :ليق ؛مهمون يف هوثبل يذلا نمزلاب يأ :اوثبل ام
 مه وأ ءاونفدو اوتام له فهكلا باحصأ يف فلتخاو ني هدنع نم ال ىلاعت هللا رايتخاب هنأ ىلإ ةراشإ هنع رابخإلا
 ؛هلبج و فهكلا عارم ىلع هتاوزغ ضعب يف ماشلاب رم هنأ :ام5 سابع نبا نع يورف ؟ةظوفحم مهداسجأو ماين

 اونف موق كئلوأ :ام25 سابع نبا مه لاقف ءفهكلا لهأ ماظع يه :اولاقف ءاماظع اودجوف هيلإ هعم سانلا ىشمف

 مشإف ؛ «فيهكلا باحصأ هعمو ميرم نبا ىسيع نجحيل :لاق 2 يبلا نأب ةقرف تورو (ةليوط ةدم ذنم اومدعو

 (لمجلا ةيشاح) .ةعاسلا لبق نوتومي لب ةمايقلا موي ىلإ نوتومي الو اوتومي ل ماين مه اذه ىلعف ءدعب اوجحي م
 لكب هرصبأ ام .:هب رصبأ (نيلامكلا ريسفت) .ردقم فاضملاف اهلهأ لاح نم يفخو اهنع باغ ام ملع :هملع

 هنوكل ؛عفر هلحم هلل "هب" يف ريمضلا :هريسفت يف خيشلا لاق .عومسم لكب هعمسأ ام يأ :هب عمسأ هلوقو .دوجوم

 رمألا ظفل ىلإ ريغ مث هللا عمسو هللا رصب :هلصأ ةروريصلل نيلعفلا يف ةزمهلاو ؛ةدئاز ءابلاو بجعتلا لعفل العاف

 بحجعتلا ةغيصو ؛عومسم لكل هعمسأ امو دوجوم لكب هللا هرصبأ ام :هانعمو ءانه رمأل نعم ال ذإ ؛رمأب سيلو
 هيلع امع جراخ تاعومسملاو تارصبملاب هيلع نأ ىلع ةلالدلل لب :هللا ىلغ هتلاحتسال ؛اهتقيقح ىلع تسيل

 .لئاح هنود لوحي الو ءيش هبجحي ال نيك ردملا كاردإ

 هانعمو رمألا ظفلب هنأ :حصألا :بهاذم ةثالث اذه لثم يفو ؛«زاحبا ليبس ىلع هرصبأ ام ئيعمب :بجعت ةغيص

 يأ بطاخملا ريمض هنأ :ثلاثلاو ءردصملا ريمض لعافلا نأ :يناثلاو ؛هظفلل احالصإ لعافلا يف ةديزم ءابلاو ءربخلا

 رمأ ماظعتسا بجعتلا نأل :زاجملا ةهج ىلع (لمجلا ةيشاح) .امهلصح يأ بطاخملا اهيأ راصبإلاو عامسإلا عقوأ

 ناهربلاب تباث رمأ املعو ارصبو اعمج تادوجوملاب ةطاحإف «ىفخي ال ناهربلاب رهاظ هللا فصو مظعو «هببس يفح

 (يواصلا ةيشاح) .بجعتلا ةقيقح ال ةمظعلا ركذ دوصقملا امنإو ءيرورضلاك راصو
 كلذ نم ظوفحم وه لب هليدبت مهيلع كتءارق نم شخت الف نآرقلا نم ائيش ريغي نأ دحأ ردقي ال يأ :هتاملكل لدبم ال
 (يواصلا ةيشاح) .ةمايقلا موي ىلإ هفلح- نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال



 فهكلا ةروس ميرو رشع سماخلا ءزجلا
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 َيِتعْلاَو ةوَدَعْلاِب مُجَّبَر َوُعْدَي َنيِذلآ َعَم اهسبحا َكَسفَت َريِصآَو .اجلم () اَدَحَتلُم '
 فرصدت ُدَعَت الو ءارقفلا وفر ايندلا ضارغأ نم اعيش ال لافت هِهَحَو مهدابعب َنوديِرُي

 .هَبلَق ائلَفْعَأ ْنَم ْعِطت اَلَو ايدل ةؤّهَحلآ ةتبز ُديرُ امهبحاص نع امم ربع َدْبَبَع َكاَيَع

 ,ةرمأ تراك كولا يف ُهلَوَه ْعَبَناَو هباحصأو نصح نب ةنييع وهو نآرقلا يأ اًنرْكِذ نَع
 نمل اخ مق كير نم ُنَحْل نآرقلا اذه :هباحصألو هل لُقَو .افارسإ 2: اطر

 ريخ دعب ريخ وأ لاح عملا لصايحل نايب .._
 نص 79 ب 57"

 اهقذاتسة يطع اوان نيرفاكلا يأ َنيِملَظلِل اًنَدَيَعَأ انإ مه ديد رْفكَيلُف آش. مَ

 كلت نأل ؛ماعنألا ةيآ نم غلبأ يهو ؛مهعم سولجلاو «نيملسملا ءارقف ةاعارمب #30 يبنلل رمأ ةيآلا هذه ف :كلسفن ربصاو

 كريغ ههركي ام ىلع كسسفن سبحا :لوقي هللا نأك ءمهعم سولجلا ىلع هسفن سبحل رمأ هذهو ,مهدرط نع اهيف ين امنإ
 نطابلا داسف عم رهاظلا نسح نإف ؛مهبايث نسحو ءاينغألا لاه تفتلت الو ؛ةهيركلا مهتحئارو ءارقفلا باين ةئانر نم

 :ليقو أد مهوحنو بابخو رامعو بيهص لثم نينمؤملا ءارقف يأ :ءارقفلا مهو (يواصلا ةيشاح) .عفان ريغ
 2ع ةسلاحملا نم مهدرط رافكلا ءاسؤر بلط نيح ةيآلا هذه تلزن (دوعسلا يبأ ريسفت) ؛ةفصلا باحصأ

 ؛هسفنب دعتم "دعت" نأل ؛بصنلاب كينيع دعت ال مالكلا قح :لاقي ام باوج ىلإ هب راشأ :2إ كانيع فرصنت

 "مهنع كانيع فرصنت ال" نعم نإف ؛بصنلا يعم ىلإ لوؤت ةوالتلا نأ :هحاضيإو ؟ههجو امف عفرلاب ةوالتلاو

 :هلوقو 5 يبنلا وهو امهبحاصل هجوتم ةقيقحلا يف وهو نينيعلا ىلإ دنسم لعفلاف ا

 َتكَرشأ ٌنِبله ىلاعت هلوق نم ربكأب وه سيلو ءهدري مل ن نإو 35 هل يمن وهو لاحلا عضوم يف عراضم " ديرتا
 .لاحمنلا ضرف ىلع وه امنإو ؛كرشلا نم هذاعأ ناك نإو (55 :رمزلا) (َكَلَمَعَ ْنطَبحَيِل

 (بيطخلا ريسفت) .مهنع هسفنو هرصب فرصي نأ 25 هللا لوسر يهنف :امهبحاص نع
 هتنيز ةدارإب 3ع يبلا ىلع مكح هنأ ال لابقتسالل فرص لاح ديرت :"ريسافتلا ةدبز" يف :ايندلا ةايحلا ةئيز ديرت

 ريسفتلا" يفو .ءاينغألا يعي ىتوملا اوسلاحت ال :لاق امك «ءاينغألا ةبحص نع ىكو ايندلا نع رذح دق وهو ايندلا

 هيلع كمادقإ نكي مل كلذ تلعف نإ كنأ نيعي «لاحلا عضوم يف بصن ؛اَيندلا ٍةاّيَحْلا ةئيز ديرث# :هلوقو :"ريبكلا

 لابقتسالا يف ديرت اضرف كلذ تلعف نإ نعي ءيدنتسو يديس نع تعم هلثمو «ايندلا ةايحلا ةنيز ف كتبغر الإ
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .كسلاجم نع ءارقفلا ةيحنت ف يأ :عطت الو .ايندلا ةايحلا ةنيز

 سوماقلا" يو «ةميخلا وه قدارسلا :اهقدارس (نيلامكلا ريسفت) .فوذحم ريغ "قحلا" نأ ىلإ ريشي :نآرقلا اذه
 لوح رادي ام قدارسلا :"مولعلا رحب" يفو (اصخلم) .ءيشلاب طيحملا عفترملا ناخدلاو تيبلا نحص قوف دمي يذلا



 فهكلا ةروس مالا ْ رشع سمانا ءزجلا

 اذإ هّرح نم َهوُجّوْلا ىوَشَي تيزلا ركعك ٍِلهُمَلَك ِآَمِبأوُناَعياوُنيِغَتْسَي نإَو امي طاحأ ام

 يأ لعافلا نم لوقنم زبيمت 9 اََقَتَرُم رانلا يأ َتءآَسَو وه ُباَرَشلا حرش اهيلإ بر
 يف قافترا ّيأف الإو 4اقفتْرُم ْتَنُسَحوإ» :ةنجلا يف آلا هلوقل لباقم وهو اهقفترم حبق
 © ًالمَع نَسْحَأ َنَم َرِجَأ ٌعيِضُم ال انإ ٍتدَحِلّصلآ اوُلِمَعَو أوُتَماَد تريلا ّنِإ .رانل
 امب مهبيثي يأ ءمهرحأ :نيعملاو ءرمضملا ماقم رهاظلا ةماقإ اهيفو "نيذلا نإ" ربخ ةلمجلا
 23 5 4 يبن 7 م 22 خماو 2 لقا 3 7 يدب ها خم نا 8 2 ' 5

 :ليق َرواسا نِم اهيف نول رتالا مهتحح نم كر ةماقإ ندع تددج مه َكبتلْوأ .هنمضت

 ٍبَهْذ نِم ”رااوس" عمج : ةرمحأ اك "ةروُسأ" عمج يهو «ضيعبتلل ليقو «ةدئاز "نم" ل 1

 وأ هلزان هب قفري الزنم] :اقفترم (لمحلا ةيشاح) .ءءانإلا لفسأ يف يقب ام يأ يدردلا :نيتحتفب ركعلاو : ركعك

 .دخلا تحت قفرملا بصن :قافترالا لصأو "يواضيبلا" يف ءأكتمو اعفتنم يأ [(نيلامكلا ريسفت) .أكتم
 ءيشلا ركذ نأل ؛اديكأتو ةغلابم زييمتلا ىلع "اقفترم" بصنو رانلا ىلإ دانسإلا لوحف يأ :اهقفترم حبق يأ

 (لمجلا ةيشاح) .الوأ رسفي نأ نم سفنلا يف عقوأ اريسفت مث امهبم
 قفترملاب باذعلاو رارصإلا نع ربعف «ةنجلا يف يتأيس امل ةلكاشملاو ةلباقملا ليبس ىلع هركذ يأ :خلإ لباقم وهو
 قفرملا بصن :قافترالا لصأو ءأكتم اقفترم تءاسو :"يواضيبلا" يفو .ةلكاشملا ليبس ىلع هب عفتنملا وه يذلا

 نوكي امك وه قفرملا ىلع ءاكتالا قافترالا نأب هجوي دقو :خلإ قافترا يأف الإو (لمجلا ةيشاح) .دخلا تحت
 َتَنْسَحَو# :هلوق ىلإ كفلوأ هنمضت باوثب يأ :هنمضت امت (نيلامكلا ريسفت) .رسحتلاو نرحلل نوكي ةحارتسال

 (نيلامكلا ريسفت) .أدتبملا ريمض نم ىئغتسا اذلو :ةماقإ اهيفو ."هنمضت" لعاف "ككلوأ" :هلوقف «اقفَنْرُم
 .بلقلا راوسلاو .عمجلا عمج رواسأ يأ يهف :ةروسأ عمج يهو

 ةثالثلا رواسألا نوسبليف " «4(ْولْؤلِو بَهَذ ْنمإ» ىرحأ يفو كيةَّضف ْنِمإ» ىرأ ةيآ يف ءاجو «ةينايب "نم" :خلإ بهذ نم
 نمؤملا روسيو :هصن ام "يبطرقلا ةركذت" يفو .ولول نم رخأو ةضف نم رخأو بهذ نم راوس مهنم دحاولا دي يف نوكيف
 نم رواسأ نم اهيف نولحيإ» ىلاعت هلوق كلذف ءولؤل نم راوسو ةضف نم راوسو بهذ نم راوس «رواسأ ةثالئثب ةنحلا يف
 نم راوس «ةروسأ ةثالث هدي فو الإ ةنحلا لهأ نم دحأ سيل :نورسفملا لاق .ريرح نم اهيف مهسابلو اوَلْؤلو بهذ

 (ارصتخم لمجلا ةيشاح) .ءوضولا غلبي ثيح نموملا ةيلح غلبت :حيحصلا فو .ؤلؤل نم راوسو ةضف نم راوسو بهذ



 فهكلا ةروس ما رشع سماخلا ءزجلا

 ريرسلا يهو "ةكيرأ" عمج ِكِآَرَألا ىَلَع ايف َنيِيكَتُم 4قربتسإ نم اهنئاطبو» :نمحرلا
 ةنجلا| جموس بأ ديو سورعلل روتسلاو هناي دولا تب يحد ةلححلاا 7و8

2 
 2 ىقمتأ ّنِب نيناتسب نتج راكلا أنجل وف هدب امو

 ةيآ يفو .هنم ظلغ ام َقَرَبَتَسِإَو جابيدلا نم قر ام سُدنُّس نِّم ارضخ اَئباَيِث َنوُسَبَيَو
 5 :ر

 مهنيزيو «كلذ ممي لعفي مهريغ نإو مهتماركب اناذيإ لوعفملل ةيلحتلا يف لعفلا ئبو ."نولحي' ىلع فطع :نوسبليو
 (لمجلا ةيشاح) .سفنلل ىهشأ هنأل ؛سابللا ىلع ىلحتلا مدقو .هسفنب هاطاعتي ناسنإلا نإف ؛سبللا فالخب هب
 (نيلامكلا ريسفت) .ةراهظلا ىلإ ةبسنلاب اظيلغ نوكي ةداعلا يف ةناطبلا نإف ؛اظيلغ قريتسإلا نوك ىلع داهشتسا :ةيآ فو

 ىلع بصنلا لحن يف - نيتحففي.- "ةلجحلا يف" :هلوقو «نينكتم نوسلجتو يأ قوذحن اهلماع لاح :اهيف نيثكتم
 (لمجلا ةيشاح) .طقف ريرس لب ةكيرأ :اهل لاقي الف اهيف نكي مل نإف يأ «لاحلا

 نم قتشم لصألا يبرع "قربتسإ" لهو «نيعمج اسيل :ليقو «ةقربتسإو ةسدنس عمج امه :قربتسإو سدنس نم

 (لمجلا ةيشاح) .نييوغللا نيب فالح ؟هربتسا هلصأ برعم وأ «قيربلا
 دسألا دبع نب هللا دبع ةملس وبأ امهو ؛موزخم نب نم ةكم لهأ نم نيوخأ ف تلزن :ليق :ّلإ مهن برضاو
 ؛هباحصأو ناملس عم هباحصأو ةنييع لثم :ليقو ءارفاك ناكو دسألا دبع نب دوسألا هوخأو ءانمؤم ناكو

 ةينامث امهل تناك امهنأ :امهتصق تناكو «رفاك رخآلاو نمؤم امهدحأ نيوخأ ليئارسإ ب نم نيلحرب امههبشو

 إو اضرأ ىرتشا دق انالف نإ مهللا :هبحاص لاقف «رانيد فلأب اضرأ اههدحأ ىرتشاف ءاهامستقاف رانيد فالآ

 رانيد فلأب اذه قدصتف «رانيد فلأب اراد ىب هبحاص نإ مث ءاه قدصتف «رانيد فلأب ةنحلا يف اضرأ كنم يرتشأ
 نإ مهللا :اذه لاقف «رانيد فلأ اهيلع قفنأو ةأرما هبحاص جوزت مث «ةنجلا يف اراد كنم تيرتشا ينإ مهللا :لاقو

 نإ مهللا :اذه لاقف ءاعاتمو امدخ ىرتشا هبحاص مث ءاه قدصتف ءرانيد فلأب ةنحلا ءاسن نم ةأرما بطعخأ

 يف هبحاص هب رم يح قيرط ىلع سلجف ةجاح هتباصأ مث «ريناندلا قدصتو «ةنجلا يف اعاتمو امدخ كنم يرتشأ

 دقو كلامت لعف امف :لاق «:ةجاح ئتباصأ لاق ؟كنأش ام :لاقو «هفرعو هيلإ رظنف هيلإ ماقف .همشحو همدح

 امل هنأ يورو ءائيش كيطعأ الف بهذا ؛نيقدصتملا نم كنإو :لاقف «هتصق هيلع صقف ءهرطش تذخأو هانمستقا
 (اصخلم) ."خلإ نيلجر الثم ممل برضاو" :امهيف لزنف «هيريو هب فوطي لعجو هديب هذخأ هاتأ

 ىدعتي نأ زوجي لثملا عم برض نأل ؛ايناث الوعفم نوكي نأ حصيو «نيلجر لثم يأ فاضملا ريدقتب "الثم" نع :لدب
 /نيلامكلا ريسفت) .اهمامتب هن .يتَح اَمِهِدَحأل انَلَعَج ةلمج نعي :وهو (نيلامكلا ريسفت) .نينثال



 فهكلا ةروس ل 0 | رشع سماخلا ءرجلا

 اتلك نيينجلا اتلك .هب :تاتقي ارز اَمُيَيِب اًَنلَعَحَو لختب نقانق دعنا اهَْفَفَحَو

 اذه دي ضاقنت رات لَو اعرغ اهلكأ هريعع :ققاز ادعيه ةينتلا ىلح لالي ةوقم
 . ظفللا يف

 ميملاو ءاثلا ويورعت نيتنحلا عم فل تو .امهنيب يرجي 2 0 ا

 7| مس يك -ٍ ١

 ( يجمل يلا ةَرجش'ك «."ةرمث" عمج وهو «يناثلا نوكسو لوألا بو امهمضو
 اهحتف صدت ىلع يي

 كى ةيقا 0 صام ||
 أ هرخافي :ةرواحّوهَو نمؤملا م «بحبصل لاَقف "ندب'و "ة ةندبأو ءبشخو 06

 اهمض ريدقت ىلع

 , ' ٠ 00 0 7 يع يا ةكرشلا ب مه
 هيريو اهيف هب فوطي هبحاصب ُهَتَتَج َلَحَدَو .ةريشع [) اَرَفَت ْرَعَأَو ًالاَم َكنِم رك

 ءدِسفَتَل ٌهِلاَظ َوهَو دحا ولاب ءافتكا :ليقو «ةضورلل ةدارإ 3 'ةشح" :لقي مو ءاهراغأ

 . ا ام

 هنيره نع اهيلع هليجبلا اهراثآ :ةححسن يفو
 قفا لقا

 ٌتدِدُر نلَو ةَمِيَق َةَعاسلا ٌنظأ امَو () اَدَبَأ َدهِذَه مدعنت دق نأ نط اج لاف رفكلاب

 1]1<]<1<1<]1<22101333111315151]<آ]<|<|<|<]|<|ز|ز|ز|ز|إ|]|إ|ا]|]|ز]ز]|0000-د-ب---د----ذ-ذ--ذ-ذ-ذ-- ةرخالا ففى لا

 "تنآ" :هلوق يف دارفإلا اذه يعور اذه لحأل :درفم اتلك .امهي افوفلم نيتنحلاب ةطيخم لخنلا انلعج :امهانففحو

 تسيلف اهذايزو اهون نم ةيانك اذه :اهلكأ تنتآ .."امهالخ انرحفو" :ةلوق .ق' ةيونغملا ةينستلا تيغورو

 ريغ نم يه ىلا هلاومأ هب دارملا :رمث (يواصلا ةيشاح) .ضعب ف صقنيو نينسلا ضعب يف اهرمث متي راجشألاك

 مضلاب هنإ :ةغللا لهأ لاق :ءاثلا حتفب (يواصلا ةيشاح) .ديزي يأ رمثي هنأل ؛ارمث يمسو «يشاوملاو دقنلاك نيتنجلا

 (ريبكلا ريسفتلا) .ةرجشلا لمح حتفلابو ءامهريغو ةضفلاو بهذلا نم لاومألا عاونأ

 هبحاصل رفاكلا تالاقم لصاح :هبحاصل لاقف (نيلامكلا ريسفت) .ياثلا نوكسو لوألا مض ريدقت ىلع :ندبو

 .ةمئاق ةعاسلا نظأ امو :ثلاثلا ءهتنج لخدو :ةيناثلا ءكنم رثكأ انأ :ىلوألا :ةعينش اهلك و «ثالث نمؤملا

 يأ عجر اذإ روحي راح نم مالكلا يف ةعجارملا ةرواحملا ئعمف الإو ماقملا ةنيرق نم ذوحأم ةرحافملا يعم :هرخافي

 (نيلامكلا ريسفت) .هبواجيو هبلاخي

 ريسفت) .كله اذإ ديبي داب نم] :ديبت نأ (يواصلا ةيشاح) .اهراثآ خسنلا ضعب فو اهنسحو اهتجمي يأ :اهرامتأ
 رثكأ ىرتو ؛ةلهملاب هرارتغاو هتلفغ يدامتو هلمأ لوطل هتنح ةدوديب ف كش. «قنحلا هذه كلمت نأ [(نيلامكلا
 ليبس ىلع هبر ىلإ در نإ هنأ ىلع هنم ماسقإ :تددر نئلو (كرادملا ريسفت) .كلذب مهلاوحأ ةنسلا قطنت ءاينغألا

 ةدنع ةتاكفو هللا ىلع هتماركل ؛ءاعدا ايندلا يف هتنج نم اريخش ةرخآلا يف ندجيل هيحاص معزي امك ضرفلا

 (كرادملا ريسفت) .ةبقاعو اعجرم يأ زييمت "ابلقنم"و



 فهكلا ةروس ما رشع سماخلا ءزجلا

 2 5 اهنم . 3 كمعز ىلع
3 0 8 

 نونلا / ةزمحلا ةكرح تلقن "انأ نكل"' لما كل يق ًالُجَر ا كلدع

 ريف رق 0 غ2 5 1
 روز وامك وهو يس هل لاق .اعجرم 7
 ا

 (ةدعب ةلجبطا رسل نأشلا ريمض ّوه اهلثم ف نونلا تيهضوأ مث ةزمهلا تفذدحو

 نم قا حيا م 2 تا : ين ىلا 1 ع هس 5 ّ 3
 تلق كتنج تلخد ذإ اله الّولو 2 ادحأ ير ٌكرْشأ لَو قر هللا لوقأ انأ : ىنعملاو

 نم اريخ يطعأ نم" :ثيدحلا يف هب الإ ةَوُق ا
 نَرَت نإ "اهوركم هيف ري مل هللاب الإ ةوق ال هللا ءاش ام :كلذ دنع لوقيف لام وأ لهأ

 امس

 0 اَدَلَوَو ًهلاَم َكنِم ّلَقَأ نيلوعفملا نيب لصف هَمَضاكأ

 هللا َءاَش ام اذه اي كباجعإ دنع

 اعلا

 1 ص

 (يواصلا ةيشاحإ .همعز يف هل ةاراجب هنأب باحأف ؟كلذ لوقي فيكف ثعبلا ركني هنإ :لاقي ام اذه عفد :كمعز ىلع

 (يواصلا ةيشاح) .لآلملا ةبقاع دارملاو عوجرلا نيعمب بالقنالا نم ناكم مسا وهو زييمت "ابلقنم" نأ ىلإ كلذب راشأ :اعجرم
 نونلا يف مسريو (يواضيبلا ريسفت) .هب نمؤم انأ نكل هللاب رفاك تنأ :لاق هنأك "ترفكأ" نم كاردتسالا :نكل

 مهضعب لصولا دنع اوناك نإو فلألاب اوفقو اوفقو اذإ ءارقلا عيمج كلذلو «مامإلا فحصملا طخ يف امك فلأ

 (لمجلا ةيشاح) .اهفذحي مهضعبو اهتبثي
 (لمجلا ةيشاح) ."انأ" ربخ اهعم وهو هنيع اهنأل ؛طبارلا جاتحت الو «هربخ هدعب ةلمحلاو ءأدتبم وهف :نأشلا ريمض

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلع "ادحأ هب كرشأ الو" :هلوق فطع ليلدب افذح مالكلا يف نأ ىلإ ريشي :لوقأ انأ ىنعملاو

 (يواصلا ةيشاح) .رفك ثعبلا راكنإ نأل ؛هب رفكأ ال هدارم :ادحأ يبرب كرشأ الو
 "ام" "هللا ءاش ام" :هلوقو ؛هيلع مدقم "تلق"ل فرظ "تلحد ذإ" :هلوقو ؛"تلق" :هلوق ىلع ةلحاد "الول" :الول

 رمألا اذه لوقت نأ كل يغبني ناك يأ ؛تلق اله يأ لوقلا لوقم ةلمجلاو «أدتبم ربخس يهو فوذحم دئاعلاو ةلوصوم

 (لمجلا ةيشاح) .كعنص نم سيل هنأل ؛هب رخختفت الو هقلاخل هدرتف «هللا ءاش يذلا وه

 هللا ءاش ام :لاقف هبجعي ائيش ىأر نم :سنأ نع يئاسنلا ذيملت ئيسلا نبا هاور امك ثيدحلا ظفل :ثيدحلا يف

 (نيلامكلا ريسفت) .نيعلا ةباصإ عنمب برج امث اذهو :اولاق .نيعلا اهبصي مل هللاب الإ ةوق الو

 .رفاكلا لوقل ادر نهؤملا نم لوقلا اذه :نرت نإ



 فهكلا ةروس مسا رشع سماخلا ءزجلا

 "ةنابسح" عمج انا لَ لري طرشلا باوج َكِتَدَج نم اَْيَخ ِنيَنْؤي نأ يَ َمعَف

 .مدق اهيلع تبثي ال ءاسلم اضرأ ع 2 »اَقَلَّز اًدِيِعَص َحِبَصُتَف ِءاَمَّسلَآ َنِّي قعاوص يأ
 سلاما يستلا

 ءاملا روغ نأل ؛"حبصت" نود "لسري" ىلع فطع «ارئاغ ىنعماَرَوَغ اَهْوَم َحِبَصُي وأ

 ءهرَمكب ٌظيِحَأَو .امب هك ردت ةليح 5 2١ اًبلط ههل َعيِطَتَست نلف قعاوصلا نع ببستي ال

 ارسختو امدق ردك تاعي بص تيس أف تكلهف كالملاب هتنج عم - ةقباسلا طبضلا هجوأب -
 ةيفكأ ىلقي مدانلا لاف

 نأب مركلل اهمئاعد اَهِثوُرُع ا ةطقاس ُةَيِواَح َىهَو هتنج ةرامع يف ايف َققنأ آَم ْلَع
 . ا صد 5 ً 5 ب اا  ةساقلو كو راس 5 708 ْ 5

 7 اًدَحأ رب كرشا مل ىئتيل هيبنتلل ادي لوقيَو مركلا ّ ظ

 ف نكل ةرخآلا يف هدارم نأ لم“ ءايندلا يف هدارم نأ لمتحي "نيتؤي نأ" :هلوقو ءنموملا نم ءاجر اذه :ىبر ىسعف

 نإ :يرشخمزلا هلاق اذك قعاوصلا يأ :ةنابسح عمج (لمجلا ةيشاح) .ةرسحو اظيغ دشأ رفاكلا نوكي لوألا لامتحالا

 ةنابسح عمج يه امعِإو ,درفم ةقعاصلا ىعمب نابسحلا نأ :'"سوماقلا" يف ركذ نكلو «ةقعاصلا نيعمب. ةنابسح عمج انابسح

 (نيلامكلا ريسفت) .اهريغو ماهسلاو جاجعلاو ءالبلاو باذعلا نيعع

 هسأر قلز نم صوقنم ئعم. صقنك قولزم نوع. قلزف ءاهيف تابن ال اضرأ :ليقو ءاهتسالمل اهيلع قلزي :ءاسلم اضرأ
 نود "لسري" ىلع فطع قلزلاك هب فصو ردصم وأ ءضرألا ف بهاذ يأ :رئاغ ىنعمب (نيلامكلا ريسفت) .هقلح يأ

 ال امك "حبصت" ىلع هفطع حص ءالبلاو باذعلاب نابسحلا رسف ولو ءقعاوصلا نع ببستي ال ءاملا روغ نأل ؛"حبصت
 .ةغلابم ردصملا اذه قلطأف ءالدلا الو يديألا هلانت ال ضرألا ف بهاذ يأ :ارئاغ (نيلامكلا ريسفت) .ىفخي

 (لمجلا ةيشاح) .ةيعبس تاءارق يهو يناثلا نوكسو لوألا مضبو نيتمضبو نيتحتفب يأ :ةقباسلا طبضلا هجوأب

 (نيلامكلا ريسفت) .هكلهأ هبلغ اذإو «هبلغ هيلع طاحأ اذإ هنإف ,ودعلا هب طاحأ نم ذوخأم وهف :هتنج عم

 مدني ئيعم نمض هنأل ؛"ىلع" ب يدع امنإو "بلقي" ب قلعتي نأ زوجي "قفنأ ام ىلع" :هلوقو راص : حبصأف

 (لمجلا ةيشاح) .ارسحتم يأ "بلقي" لعاف نم لاح هنأ ىلع فوذحمج قلعتي نأ زوجيو

 ةماعد عمج :اهمئاعد (يواصلا ةيشاح) .رامثلا هقوف لعجي بشحخ وأ ؛ديرج نم تيب وهو شرع عمج :اهشورع
 ال هلام فلت ىلع امدنو ارسحت :ينتيل اي (يواصلا ةيشاح) .هيلع مركلا دميل بصني يذلا هوحنو بشنخلا يهو

 ةهج نم هنأ ملعف هيخأ ةظعوم ركذت :ادحأ يبرب كرشأ مل (يواصلا ةيشاح) ."ةئف هل نكت ملو" :هلوق ليلدب ةبوت
 نم ةبوت نوكي نأ زوجيو «ئمتلا هعفني مل نيح هناتسب هللا كلهي ال ىح اكرشم نكي مل ول ئمتف «هنايغطو هرفك
 (كرادملا ريسفت) .نامتإلا يف الوخدو ءهنم ناك ام ىلع امدنو :كرشلا



 فهكلا ةروس مام رشع سماخلا ءزجلا

 0-5595 ىلا ري هد م ا را 7 رت
 ناك امو اهكاله دنع هللا نود نم ءهنورصني ةعامج َةَف ءايلاو ءاتلاب هل نكت ملَو

 ."ةرصنلا" واولا حتفب ُهَيَلَوْلا ةمايقلا موي يأ َكِلاَِه .هسفنب اهكاله دنع 2 اًرِصَتُم لا
 نم اَباَوْ يَ وه ةلالحللا ةفص رحلابو ,ةيالولا ةفص عفرلاب َىَحَآ هَ "للا" اهرسكبو

 «نينمؤملل ةبق ةناس اقوكسو فاقلا مضب 0-00 + امك رك ببكي ناك ول هريغ باو

 ِءاَمك لوأ لوعفم اًينَّدلا ةؤّيتلا لثم كموقل مَ ريص ٍبِرْحآَو .زييمتلا ىلع امهبصنو سر م 8 سا دولا و 6 .

 شيول تابت ءاملا لوزن ببسب فئاكت هب طَلَبْخاَف ءامدكلا نه هنت رن ناث لوعفم

 22277777 11 ع د و ... ,ةسانقلا راص َحَبْضَأَف نسَحو يوّرف تابنلاب ءاملا جرتماو

 '] "وأ" ةحخسن فو

 .ةعامجلا ئيعمب لعافلا نوك دنع ثينأتلاو ريكذتلا زاوحب يلعو ةزمحل ةيتحتلا ءايلاو ءرثكألل ةيناقوفلا :ءاتلاب

 ارصتنم ناك ام :هلوقو هيلع هلثم دري وأ اهنم كلاهما دري وأ اهنع كالهلا عفدي يأ :هنورصني (نيلامكلا ريسفت)

 رخؤم أدتبم "ةيالولا"و مدقم ربخ :كل انه (لمحلا ةيشاح) .هسفنب رومألا هذه نم دحاو ىلع ارداق يأ
 ريخ" :هلوق فنصملا هب رسف ام ديؤيو ؛ةديدشلا ةلاحلا كلتو ماقملا كلتب ةراشإلا مسا رسفي دقو :ةمايقلا موي يأ
 ةعاض رلاك ناتغل اره :ءارفلا لاقو «ناطلسلاو كلملا ىلعو ةزمحل :اهرسكبو (نيلامكلا ريسفت) 0- 56 انو

 كلت يف يأ ةرخآلا ىلإ ةراشإ "كلانه"و هئايلوأل يأ :ل! اباوث ريخ وه (نيلامكلا ريسفت) .قحلا يه يأ فوذحم
 (كرادملا ريسفت) .هلل ةيالولا رادلا

 :ئعملاو ؛لعافلا نع لوحم وهو :زييمتلا ىلع امهبصنو (نيلامكلا ريسفت) .ةبقاعلا نيعم. ةزمحو مصاعل :افوكسو

 :هلوق ررقو ركذا نعا : ريص (نيلامكلا ريسفت) .هريغ ةعاط ةبقاع نم رين هتعاط ةبقاعو (ةريغ باوث نم ريخم هباوت

 ريبخ تنأ :ناث لوعفم .روكذملا ءاملا ةئيمي ايندلا ةئيه هبشف ءءامك اهتئيهو اهاحو اهتفص يأ "ايندلا ةايحلا لثم"

 55 ريسفت) .ةمحقم فاكلا نإ :لاقي نأ الإ هنع ىأي هيبشتلا فاك نأب

 حصف «نيبناجلا نم جازتمالا نأ مولعملا نمو ."طلتخا"ل ناث ريسفت هنأ ىلإ كلذب راشأ :تابنلاب ءاملا جرتماو

 تلحخد دقو :«ئراطلا ريغلا ريثكلا ىلع لخدت ءابلا نأ لامعتسالاو ةغللا فرع يف ناك نإو «تابنلا ىلإ هتبسن

 :فيفختلاو رسكلاب :يورف (يواصلا ةيشاح) .لصألا هنأك يح ءاملا ةرثك يف ةغلابم ,ئراطلا ريثكلا ىلع انه

 (حارصلا) .عبشو برش



 فهكلا ةروس م 0 رشع سماخلا ءزجلا

 اندلا هيف :ئعملا هب بهذتف حير هقرفتو ةريثك ةووذَت هؤازحأ ةقرفتم اسبأي يشف

 ءْىَس لك ىَلَع ُهَّللا ناكَو حيرلا :ةءارق فو «حايرلا هتقّرفف رسكتو سبيف نسح تابنب

 ُتيَقَبْلاَو اهيف امه لمحعي اًيثّدلَأ ةْيَحْلا ةكيز َنوُكَْلاَو ُلاَمْلا .ارداق ميو اًردَعَفُم
 :مهضعب دازو ؛"ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس" :يه ٌتدَحلَّصلأ

 ناسنإلا هلمأي ام يأ /إ لَمْ رِبَحَو اَباَوْت َكَبَر َددِعرْيَح "هللاب الإ ةوق الو لوح الو"
 ريصتق ضرألا هجو نع امي بهذي َلاَبَِريَسن موي رك ذأَو .ىلاعت هللا .كقح ةوسريو

 ةرهاظ َةَرِ راَبَضرَألا ىَرَتَو "لابجلا" بصنو + ليلا رسك و نونلاب ةءارق فو ءاثبنم ءابه

 00 ْرِداَغُت ْمَلَف نيرفاكلاو نينمؤملا ِةُهَتَرَشَحَو هريغ الو لبج نم ءيش اهيلع سيل

 (بيطخلا ريسفت) .عمجلاب نوقابلاو ؛ديحوتلاب يئاسكلاو ةزمح أرق :حيرلا (سوماقلا) .سبايلا ءيشلا رسك مشهلا :اميشه
 هاريك تفذح سايق ىلإ ةراشإ اذهو «نينبلاو لاملاب راختفالا يف مهيلع درلا اذه نم دصقلا :نونبلاو لاما

 مث ؛ناكلاه نونبلاو لاملا جتني ءكلاه وهف اهتنيز وه ام لكو «ةايحلا ةئيز نوببلاو لاملا :اذكه هتمظنو ءهتجيتنو

 مسا ئيعمي ردصم وه :ةنيز (لمجلا ةيشاح) .امُب رختفي ال نونبلاو لاملاف هب رختفي الف كلاه وه ام :لاقي

 (يواصلا ةيشاح) .نينثالا نع هب رابخإلا حص اذلو ؛"اهيف اممب لمجتي" :هلوق ليلدب لوعفم

 يأ تاحلاصلا تايقابلاو :"يواضيبلا" ةرابعو .تاعاطلاب اهرسسفي نأ ميرم ةروس يف هل أيس : هلا كاحبس يه

 .جحلا لامعأو ءسمخلا تاولصلا نم هب ترسف ام هيف جردنيو ,دبألا دبأ اهرمث هل ىقبت ّيلا تاريخلا لامعأ

 (لمجلا ةيشاح) .بيطلا مالكلاو ءربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبسو ,ناضمر مايصو

 ؛ريخلا نم لايعلا ىلع يعسلا نأ انيلع دري الو «ريخ اهيف سيل ايندلا ةنيز نأل ؛هباب ىلع سيل ليضفتلا :كبر دنع ريخ

 (يواصلا ةيشاح) .لهاجلا معزل ةبسنلاب هباب ىلع هنإ :لاقي وأ «ةنيزلا ريخخ نم ال تاحلاصلا تايقابلا ريخن نم هنأل

 يأ "اثبنم ءابه" :هلوق ءريسفت فطع هوجريو [(نيلامكلا ريسفت) .لوعفملا يعم. ردصم "المأ" نأ ديري] :هلمأي

 لاوهألا كلت اونياعيل ؛زوربلاو لابحلا رييست ىلع مدقم رشحلا نأ ىلإ ةراشإ ايضام ىتأ :مهانرشحو .اقرفم ارابغ
 ليدبتلا تقوو «كلذل نورظان مهو ليصحت ضرألا ليدبتف اذه ىلعو «كلذ لبق مهانرشحو :ليق هنأك «ماظعلا
 (يواصلا ةيشاح) .مدقت امك ةكئالملا ةحنجأ ىلع :ليقو ءطارصلا ىلع قلخلا نوكي



 فهكلا ةروس ىنيفا#ا - 0 رشع سماخلا ءرجلا

 فب انآ لك نيفاعبسم ديلا احط. قازن لق وطي يو اة 6+ كرون

 لاقيو ءالزغأ ةارع قاع .قدارز يأ ة 2 لوا ةييقاك انك انوكقتنم قل :مه .لاقيو

 .ثعبلل هه اعل لع نأ هنأ يأ ةليقثلا نم ةففخم أ َرْثَمَعَر لَب :ثعبلا يركنل

 ىَرَتَف نيرفاكلا نم هلام يفو «نينمؤملا نم هنيمب يف ئرما لك باتك ُبَتَكْلَأ ٌعِضْوَو

 نم هيف ام مهتنياعم دنع َنوُلوَقَيَو هيف اَّمِم نيفئاخ َنيِقِفَمُم نيرفاكلا َنيِمرَجُمْلآ
 000001 ا 6 اَنَبَلَيَو هيبنتلل فاعيسلا

 عوفرم نم :لاح (نيلامكلا ريسفت) .ليسلا هكرت ام :ريدغلاو «ءافولا كرت ردغلا هنمو ؛هكرت هردغو هرداغ :لاقي :كرتن
 دعب افص نوضرعي رع لاق .لاحلا ىلع بصن "افص" كافَص َكَّبَر ىَلَع اوُضرْعَوإ) :"يطرقلا" ةرابعو "اوضرع"

 مساقلا وبأ ظفاحلا جرحأو ءامايق :ليقو ءاعيمج :ليقو ءدحاو فص مهَأ ال فص ةمأ لك «ةالصلا ف فوفصلاك فص

 عيفر توصب يداني ىلاعتو كرابت هللا نإ :لاق دي يبلا نأ لبج نب ذاعم نع "ديحوتلا باتك" يف ةدنم نب. نمحرلا دبع

 فوخ ال !يدابع اي «نيبساحلا عرسأو نيمكاحلا مكحأو ني محرأ انأ هللا الإ هلإ ال هللا انأ !يدابع اي :عيظف ريغ

 يدابع اوميقأ !تيكئالم اي «نوبساحم نولوؤسم مكنإف مكباوج اورسيو مكتجح اورضحأ ؛نونرحت متنأ الو مويلا مكيلع
 (لمجلا ةيشاح) .باسحلل مهمادقأ لماثأ فارطأ ىلع افوفص

 يأ (517:رفاغ) الفط ْمكُجرْحُي من :ىلاعت هلوقك ءعمجلا ةلزنم لزن درفم "افص" نأ ىلإ ةراشإ :نيفطصم يأ

 نينمؤملاو ءايلوألاو ءايبنألا نم افص افص يأ افص كبر ىلع اوضرعو :"ةيمجنلا تاليوأتلا" فو ءالافطأ

 نم فص :فوفص ةسمح يف ةرم لوأ مكانقلخ امك ىدارف انومتثج دقل :مهل لاقيو «نيقفانملاو نيرفاكلاو

 .نيقفانملا نم فصو نيرفاكلا نم فصو نينمؤملا نم فصو ءايلوألا نم فصو ءايبنألا
 :هلوقو «بوثلا نع ايلاخ يأ راع عمج "ةارع" :هلوقو .هلجر يف لعن الو يشمي يذلا نعم. فاح عمج :ةافح

 ضيبي هؤرقي نيحف يأ :هنيمب يف .لاح لوقلا ريدقتب هنأ ىلإ ريشي :لاقيو .نينوتخم ريغ يأ لرغأ عمج "الرغ'
 هؤرقي نيحف يأ :لإ هلامش يفو (يواصلا ةيشاح) .ةقاحلا يف ام رخخآ ىلإ هيباتك "اوؤرقا مؤاه" :لوقيو ههجو

 (يواصلا ةيشاح) . خلإ يتتيل اي' :لوقيو ههحو دوسي
 اي :ليق هنأك هلابقإ) بلطي صخشب اههيبشت ىلع اهؤادنو .خلإ مهتكله نوداني :"يواضيبلا" ةرابعو :هيبنتلل

 كالهلا ريغ مه بحاص ال هنأ ىلإ ةراشإو مهل عيرقت هيفو «ةيلييختو ةينكم ةراعتسا هيفف ؛كناوأ اذهف لبقأ انكاله

 .هيف مهايإ اوري الكل مهكاله اوبلطو



 فهكلا ةروس م | وشغ نفاخ ءزجلا

 ةريبك اَلَو ٌةَريغَص ُرِداَغُي ال بّتكلأ اَدنَه ٍلاَم هظفل نم هل لعف ال ردصم وهو انتكله

 اًرِضاَح اوُلِمَع اَم أوُدَجَوَو كلذ يف هنم اوبجعت ؟اهتبثأو اهّدع اَيلَّصَحَأ ّلإ انبونذ نم
 باوث نم صقني الو مرج ريغب هبقاعي ال 2: اًَدَحأ َكْبَر ٌملْظَي الو مهانك يف ًاتبثم

 عضو ال ءانحنا دوجس مدي أوُدْجْسَآ ِةَكِينلَملِل ال رك ذا" بناوقتم ذإَو .نمؤم

 ءانشتسالاف ,ةكئالملا نم عون مه :ليق ّنِحْلَأ َنِم ناك سيلتإ هَ اوُدَجَسف هل ةيحت ةهبح

 ؛لقاعلا ةلزنم اهل اليزنت ىدانم "انتليو"و ءادن فرح ءايلا :ليقو ؛مدنتلاو رسحتلا دوصقملاو انكاله يأ :انتكله
 "باتكلا اذهل"و ادتبم "ام" :باتكلا اذهل ام (يواصلا ةيشاح) .كناوأ اذهف رضحا يك اله اي :لوقي هنأكف

 فاني ال اذه :اهتبثأو اهدع (لمحلا ةيشاح نم) .خلإ رداغي ال هنوك لاح باتكلا اذهل تبث ءيش يأ يأ .هربخ

 اهدهاشيل بتكت نأ زوجي ذإ ؛ريفكتلا مدع دعلا نم مزلي ال ذإ ؛ «رفكن هنع نوهنت ام رئابك اوبنتحت نإإ» :هلوق
 (لمجلا ةيشاح) .وفعلا ةمعن ردق ملعيف هنع رفكي مث دبعلا

 راصحإلا يف يأ "كلذ يف" هلوقو ؛باتكلا نم يأ "هنم" :هلوقو .بجعتلل ماهفتسالا نأ ىلإ هب راشأ :خلإ اوبجعك
 ريغب هبذعي وأ هباقع يف ديزي وأ لعفي مل ام هيلع بتكيف يأ :ادحأ كبر ملظي الو (لمجلا ةيشاح) .روكذملا

 هلعف ولو ءاهسفنو تيلح ول انلوقع بسحب املظ اذه ىمس امنإو :خلإ مرج ريغب هبقاعي ال (كرادملا ريسفت) .مرح
 (لمجلا ةيشاح) .لعفي امع لأسي ال هنأل ؛هقح يف املظ نكي مل هللا

 دارملاو ؛خلإ ةكئالملل انلوق تقو كموقل !دمحم اي ركذا :نيعملاو ءردقملا كلذل فرظ "ذإ"ف يأ :"ركذا"ب بوصبم

 (يواصلا ةيشاح) .قلخلا ف ترهظأ ةيصعم لوأ سيلبإ ةيصعم نأل ؛ارارم نآرقلا يف تررك دقو «ةصقلا كلت مهل ركذا
 نأ وأ ,ةلبقلاك مدآو هلل دوجسلا نأب باوجلا مدقتو ءرفك هللا ريغل دوجسلا نإ :لاقي امع باوج :ءانحنا دوجس
 (يواصلا ةيشاح) .ةفلاخملا يف رفكلاف الإو هب رمآلا وه نكي مل نإ ارفك هللا ريغل دوجسلا نوك لحم

 لب ةكئالملاك نيموصعم اوسيل مهف لوقلا اذه ىلعو [(لمجلا ةيشاح) .ب5# سابع نبا نع لقن] :عون مه ليق
 خسم يأ راص نعم. "نجلا نم ناك" :هلوق لوؤي دقو :لصتم ءانثتسالاف (يواصلا ةيشاح) .نوصعيو نودلاوتي

 هنوذحتتفأ" :هلوق يف دعب تركذ ةيرذ هلف نحلا وبأ سيلبإو عطقنم :ليقو ءالعف هنوك هنم دارملا وأ :ةيصعملاب

 ةيرذلا لوأ فلاحخملاو «مهل ةيرذ ال ةكئالملاو «نحلا نم هنأ ىلع ةيرذلا ركذب لدتسا ليلعتلل ءافلاو ؛"هتيرذو

 (نيلامكلا ريسفت) .عابتالاب



  فهكلا ةروس ما رشع سمانا ءزجلا

 ةيدرخ ايل هكا كت دعم ثني و هيرغ دلف نقلا وأ " ملبإ"و عطقنم وه :ليقو

 ههَتِيَرْذَو ,هنوُدَخََكَتفأ دوجسلا كرتب هتعاط نع جرخ - هير رمأ َنَع َقَسَفَف مه را سا را ع 50
 جورخلا ةغل قسفلا

 مهو مهفوعيطت ٍنوُد نِم َءآَيِلَوُأ سيلباإل نيعضوملا يف ءاحلاو «هتيّرذو َكِلَع مدآل باطخلا

 لدب مهتعاطإ 5 هتيرذو سيلبإ 2 ١ ًةلَدَب َنيِمطظْلِل نقب لاح ءءادعأ يأ ع

 :بيقتأ قاخ الو ضّرآلاَو تاَويمَّسلا قلخ هتيردو سيلبإ يا د ام .هللا ةعاطإ | 3-1100 3-51 ىلا يون 0 < 2 د ع -# كنا

 رك هب اةينخ ناطيسلا ني[ شل[ قيد ثان ىتسب قع مهضسي ريش أ مل يأ

 ران نم نجلاف ةكئالملا ريغ رخآ عون نجلاف هيلعو «قحلا وهو اعطقنم هنوكل هيحوت اذه :نجلا وبأ سيلبإو

 «فوذحملا كلذ ىلع ةفطاع ءافلاو فوذحم ىلع ةلخاد ةزمهلا :هنوذختتفأ (يواصلا ةيشاح) .رون نم ةكئالملاو

 (يواصلا ةيشاح) .هذاختا مكنم قيلي لصح ام هنم لصح ام دعبأ :نيعملاو ءيخيبوت ماهفتسالاو

 ءوضولاو ةراهطلا ابحاص امهو ؛ناهوو سقال سيلبإ ةيرذ نم :دهاجم لاق ؛"هنوذختت" يف ريمضلا ىلع فطع :هتيرذو
 حدمو بذاكلا فلحلاو وغللا نيزي قاوسألا بحاص وهو روبنلزو ؛نيكي هبو ةرم هتيرذ نمو ءامهيف ناسوسوي ناذللا

 خفني انزلا بحاص وهو روعألاو «بويحلا قشو دودخلا مطلو هوجولا شدت نيزي بئاصملا بحاص وهو رتبو «علسلا

 ءالصأ اه نودجي ال سانلا هاوفأ يف اهيقلي ةبذاكلا رابخألا بحاص وهو سودرطم «ةأرملا ةزيجعو لجرلا ليلحإ يف
 (يواصلا ةيشاح) .هعم لحد هللا ركذي لو ملسي ملو هتيب يف لجرلا لحد اذإ يذلا وهو مسادو

 ,يصاعملا نم هب مهفورمأي اميف مهل سانلا عابتا انهه ةيالولاب دارملا نأ ىلإ ةراشإ هيفو «يعاط لدب يأ :مفوعيطت
 ؛ءادعأ لب ءايلوأ اوسيل هتيرذو ناطيشلا نأ عم كلذ لاق فيك دري الف ءاهمزاول نم هنأل ؛اذه نع زاحم ةالاوملاف

 رمضم "سئب" لعاف :الدب نيملاظلل سئب .هلعاف وأ ذاختالا لوعفم نم :لاح (لمحلا) .ءاقدصألا مه ءايلوألا نأل

 نم لاح فوذحمب. قلعتم "نيملاظلل"و "هتيرذو سيلبإ لدبلا سئب" :هريدقت «فوذحم صوصخملاو «هزييمتب رسفم
 (لمجلا ةيشاح) .مذلا لعفب قلعتم :ليقو "الدب"
 ذإ ؛رمضملا عضوم رهاظلا عضو هيف :نيلضملا لختم تنك امو .فوذحملا مذلاب صوصخملل نايب :خلإ هتيرذو سيلبإ

 ؛«فتكلا ىلإ قفرملا نم وه يذلا وضعلا دضعلا لصأو ءضرألاو تاوامسلا قلخ داهشإ مهنع ىفتنا نم نيلضملاب دارملا

 يوقنس يأ «كيحأب كدضع دشنسإ» :هلوق هنمو ءرصانلاو نيعملا هب داريو يدضع نالف :لاقي ةراعتسا مالكلا يفف

 نيعملا ىلع قلطأ م «فتكلا ىلإ قفرملا نم وه يذلا وضعلا لصألا يف وه :ادضع (لمجلاا ةيشاح) .كتنوعمو كترصن

 (يواصلا ةيشاح) !نوعاطي فيكف اهنع نودورطم مه لب ريخ بصانم يف مهل امدقم انه دارملاو «رصانلاو



 فهكلا ةروس م ش رشع سماخلا ءزجلا

 أوْداَن نونلاو ءايلاب لوقت 0 يو ب بوصنم َمَويَو ريع فيكف «:قلخلا يف ىف اناوعأ

 م اريد مَهوَعَدف مكمعزب مكل اوعفشيل ْمَتِمَْعَز َنيِذَلأ ناثوألا َىراَكَرس

 نوكلهي منهج ةيدوأ نم ايداو 2 2) اقوم اهيدباعو ناثوألا نوي مَ اَلَعجَو مهوبيحي

 بأ اونقيأ يأ كَفَرَ َنوُمرَجُملآ اََرَو ."كلَه" :حتفلاب "قو" نم وهو ءاعيمج هيف
 اَذَه ىف انيب انفَّرَص دَقَلَو .الدعم م 2) افرَصَم اَْبَع اوُدَ ْمَلَو اهيف نوعقاو يأ اًهوُعِقاَوُم

 َناَكو اوظعتيل لثم لك سنج نم ًالثم يأ فوذح ةفص لَم لك نم ِساّنلِ | ناءَرَقْلأ
 نم لوقنم زييمت وهو ءلطابلا يف ةموصخ 2: َهِلََج , ءَىَس ٌرْتكُأ رفاكلا يأ ُنيَسنِإلآ
 ىلا ا يأ َساَتلآ َعَتَم اَمَو .هيف ءيش رثكأ ناسنإلا 9 ناك و :ئيعملا "ناك" مسا

 نيود هن ميت نأ لإ حُهََ أوُرفغَتْسَيَو نآرقلا ئَدُهلآ ُمُهَءاَج ْذِإ ناث لوعفم أَوئِمْؤُي نأ
 وه امك لابقتسالا ىلع هانعم لإ "مهوعدف" :هلوقو ؛ءاكرش مهومتمعز يأ نافوذحم هالوعفم :متمعز نيذلا

 .اعيمج هيف نوكلهي :هلوق نم مهفي امك هيف نوعمتجي اقبوم مهنيب اكرتشم يأ :مهنيب انلعجو (لمحلا ةيشاح) .رهاظ
 (نيلامكلا ريسفت) .دهاحبو رص سابع نبا نع يور اذك اعيمج هيف نوكلهي :منهج ةيدوأ نم ايذاو (لمجلا ةيشاح)
 (نيلامكلا ريسفت) .كله اقوبو قبي ؛ءابلا حتفب يأ حتفلاب :هلوقو ناكم مسا صألا يف وه يأ :إ قبو نم وهو
 (لمجلا ةيشاح) .اماع نيعبرأ ةريسم نم اهونياع يأ :رانلا نومرجملا ىأرو

 ةلعافملا نأ ديري :اهيف نوعقاو (نيلامكلا ريسفت) ."افرصم اهنع اودجي مل و" ليلدب نيقيلا نم ازاحم نظلا لعج :اونقيأ

 (لمجلا ةيشاح) .نامز وأ ناكم مسا نوكي نأ زوجي فرصملاو .اهريغ هيف نولحي اناكم يأ :الدعم .ينالثلا نعم

 بيرغ نيعم لك سنح نم يأ "لثم لثم لك سنج نم" :هلوقو «هتبارغ ف لثملا هبشي اعيدب ابيرغ ئيعم يأ :الغم

 دعب ادحاو اهتلصف نإ لدجلا اهنم ىتأتي لا ءايشألا رثك أ ىأ ءزييفق :هل دوج ءيش رثكأ (لمجلا ةيشاح) .لثملا هبشي

 (كرادملا ريسفت) .ءىش لك لدج نم رثكأ ناسنإلا لدح نأ نعي ؛لطابلاب ةاراممو ةموصخ دحاو

 (نيلامكلا ريسفت) .ةعزانملا قلطم لدجلاف الإو «ماقملاب قيلألاو لامعتسالا يف رثكألا هنأل ؛هب هديق :لطابلا يف ةموصخ

 نإ مهللا# :مهلوقب نيلوألا ةنس لثم نايتإ مهبلطو مهراظتنا الإ يأ فاضملا فذح ىلع مالكلا :مهيتأت نأ الإ

 (يواصلا ةيشاح) .#4 كدنع نم قحلا وه اذه ناك



 فهكلا ةروس 00 مسوس رشع سماخلا ءرجلا

 ةلباقم 2: لبُق ُباَذَعَلآ ُمئتاَيَوَأ مهيلع رّدقملا كالهإلا يهو مهيف انتنس يأ لعاف
 لسكان .اهارنأ يآ "ليبفأ عمج نيتعضب 0 يفو .ردب موي لتقلا وهو ًانايعو

 اورفك َنيِذْلا لدتجو نيرفاكلل نيفوخم َنيِرذنُمَو نينمؤملل َنيِرِشَبُم نيتي

 َّقَلأ مهادحي اولطييل هب أوُضِحَديِل هوحنو #ًالوُسَر ًآَرَشَي هللا تعبأ :مهوقب ٍلِطَبل
 7 اهقالزإ كك ضاحدإ 0

 ٌمَلَظَأ َنَمَو .ةيرحخس 6 اوه رانلا نم هب أود ذنأ امو كارلا يأ تيا اَوُدَحتَأَو نارا

 نعاللاو رفكلا نم لمع ام ادي كلا نينواوط نضرقأل توج اك نقب
 اومهتقي نأ يأ ةَوقَقَفَي نأ ةيطغأ رك أ مهيوُلق َلَعالَعَج ان اهتبقاع يف ركفتي ملف

 ى َدُهلا ىلإ ْمُهعَدَت نو ةياوعسسوا القا هللا ١ ارقو خب ماذا َفَو هنومهفي الف يأ نآرقلا

 ٍمهَذِخاَؤُيَوَل محلا هوُقَعْلا َكُيَرَو < » |كَبَأ روك ذملا لعجلاب يأ اَذِإ اود يرلل

 عناملا نإف «نامبإلا نع مهل اعنام ريصي ال كالهما نأ انهه دري ام عفد ىلإ ةفصلا ةدايزب ريشي بي ردقملا :كالهإلا

 دنع ققحم هنأك ةلاحم ال انثاك اردقم هنوكل كالحلا نأب :باحأف ءمشفامعيإ مدع نع رخأتم كالحلا نايتإو عونمملا نراقي
 (نيلامكلا ريسفت) .هراظتناو نيلوألا ةنس مهيتأت نأ بلط يأ الإ دعب فاضملا فذحب هجوي دقو ؛مهامإ مدع
 (بيطخلا ريسفت) .ةدحوملا ءابلا حتفو فاقلا رسكب نوقابلاو ةدحوملا ءابلاو فاقلا عفرب نويفوكلا أرق :البق

 ام هديؤيو «ةلباقملا ئيعمم "البق" يف ةغل هنإ :ليقو ءبأ نم :ةليبقلاو ءبأ نم اوسيل ةعامج :ليبقلا اجاوفأ :اعاونأ

 (نيلامكلا ريسفت) .ةلباقمو انايع يأ بنعو درصك نيتمضبو ةكرحم البق :"سوماقلا" يف
 قحلا ريسفت ىلوألا ناكف نيلسرملا يأ فوذحم لوغفملاو رافكلا لداجيو يأ :لعاف "نيذلا"و فنأتسم :لداجيو
 معألا لسرلا تازجعم تايآلاب داري نأ ىلوألا "يتايآ اوذختاو" :هلوق يف اذكو ؛عيارشلا عيمج لمشيل ؛لطابلا دضب

 نم رفاك لك يف هنأل ؛نآرقلا صوصخ ال لسرلا تازجعمع اهريسفت بسانملا :يايآ (لمحلا ةيشاح) .نآرقلا نم

 (لمجلا ةيشاح) :فوذحم دئاعلاو يذلا ىيعمب "ام" نأ ىلإ راشأ :هب اورذنأ امو (يواصلا ةيشاح) .اهريغو ةمألا هذه
 ."بيطخلا" يف حرص امك مهراذنإو يأ ةيردصم "ام" نوك حصيو
 اوركذ مهنإف ءرافكلا نم ءايحألا يف انه ام نأل ؛بيقعتلا ىلع ةلادلا ءافلاب وهو اهربدتي مل :اهنع ضرعأف

 ؛رافكلا نم تاومألا يف كانه ام نأل ؛ينارتلا ىلع ةلادلا "مثاب ةدجسلا يف اولاقو ءاوركذ ام بيقع اوضرعأف

 هرفك نع لفاغتلاو لغاشتلا نايسنلا نم دارملاو ءاونمؤي ملف توملاب اوضرعأ مث ءىرخأ دعب ةرم اوركذ مهنإف
 (يحركلا ريسفت) .مدقتملا



 فهكلا ةروس مام رشع سمانا ءزجلا

 ةمايقلا موي وهو هين مقل قت اهيف تاذهلا قل لكمل ايي انئيابننلا ف

 داعك اهلهأ يأةقرقلا كلتو .باذعلا نم أجلم 29 ُالِيَوَم ءهْيوُذ نِم اودي ل

 نع نر .بيمالمإل سوقا هقلزون ارم قيما حاشا اصرف درا
 هبّفل كارمع نبا وه سوم تلاق ذإ ركذاَو | اَدِعَوم مهكالخ يأ ميملا حتفب

0 

 حا 0 َغ 1 م عر 0 .٠ ةيب 6 :
  ّةح ريسا لازأ ال ٌحَرَبأ آل ملعلا هنم دخأيو همدخيو هعبتي ناكو توب نب عضوي

 ا 28 8 ع 8 هع... 0... ببي... ......1..١نيركبلا ْعَمِحُم غلتا

 (يواصلا ةيشاح) .ناكملا هب داري نأ حصيو مهل دعملا نامزلا دعوملاب دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :ةمايقلا موي وهو

 :نيعملاو هيلإ أحل اذإ نالف ىلإ نالف لأو :لاقي ءاضيأ أجلملل لاقيو ؛عجر يأ لئي لأو نم عجرملا لئوملا :الئوم

 (يواصلا ةيشاح) .هنم مهصولخ مدع نع ةيانك هيلإ نوئجتلي أجلم باذعلا ريغ اودجي نل

 فاضم وهو مهكالهإل :حراشلا لاق كلذلف «لوعفملا مسا ةنز ىلع هنكل "كلهأ" ل ردصم مسا ميملا مضب :مهكلهمل

 تاءارقلا عومجمف اهرسكو ماللا حتف :ناتءارق اهتحتو ةيعبس يأ 'ةءارق فو" :هلوقو :مهايإ انكالهإل يأ هلوعفمل

 وهف اهيلعو اهرسك عمو ماللا حتف عم ميملا حتفو [(نيلامكلا ريسفت) .رثكألا ةءارق ٍف] ماللا حتف عم ميملا مض :ثالث
 كنموقل دمحم اي ركذا نيغملاو هفوذحم بفرظ "ذإ" نأ ىلإ ةراشإ ةردق :خلإ ركذاو (لمجلا ةيشاح) .هلعافل فاضم

 (يواصلا ةيشاح) .مالسلا امهيلع رضخلا عم هل عقو امو هتصق مهل ركذا دارملاو ؛هاتفل ىسوم لوق تقو
 نب ىوال طبس نم ليئارسإ نيب لوسر [(نيلامكلا ريسقت) .بائكلا لهأ همعز امك ناماه نبا ال] :نارمع نبا

 نأل ؛رضنلا نم ملعتي هنوك هيف حدقي الو .ةحيحصلا راثآلا هيلع تعمتجا يذلا وعلا وه اذهو «بوقعي

 ةيزم كلت نأل ؛هنم لضفأ هنوك ف حدقت ال هنم هتدافتساف «يلو وأ يب رضخلا نإ : انلق ءاوس ل امكلا لبقي لماكلا

 (ارصتخم يواصلا ةيشاح) .هتليضف الإ يضتقت ال يهو
 :"بيطنملا" يف لاق .حصألا وه ام راتخاو «عضوملا اذه يف التلع ىسوم ف فالتخالا ىلإ ةراشإ :نارمع نبا وه

 بحاصو ةرهاظلا تازجعملا بحاص 202# نارمع نب ىسوم وه ةيآلا هذه يف روكذملا ىسوم نأ ىلع ءاملعلا رثكأ
 نارمع نب ىسوم لبق ايبن ناك دق وهو «بوقعي نب فسوي نب اشيم نب ىسوم هنأ رابحألا بعك نعو «ةاروتلا
 .ميئارفإ :بتكلا ضعب فو ء,فسوي نب مييارفإ نبا وهو :نون نب عشوي .حصأ لوألاو :يوغبلا لاق التل

 ةوبتلا طرش نأل ؛ديعب وهو هل ادبع ناك :ليقو .هتخأ نبا ناكو التل ىسوم ىلإ هنفاضإ هجو نايب اذه :هعبتي ناكو

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلع ةيتآلا ةياغلاو رفسلا وهو لاحلا ةلالدل ؛ربخلا فذح :ربسأ لازأ ال (يواصلا ةيشاح) .ةيرحلا



 فهكلا ةروس مع | رشع سماخا ءزجلا

 0 اًبقُح َىِضَمُأَوَأ كلذل عماجلا ناكملا يأ قرشملا يلي امم سراف رحبو مورلا رحب ىقتلم

 يسن اَمُهَتوُح اًيسيذ نيرحبلا نيب اًمِهِيِيَب عمم اَعَلَب امل تاو يف ًاليوط ارهد

 يأ رَحَبلا ىف ءُهليِبَس توحلا َدحْتأَف هريكذت ىسوم يسنو «ليحرلا دنع هلْمَح عشوي

 هللا نأب كلذو هل ذافن ال ليوطلا قشلا وهو برسلا لثم يأ /2 انَرَس هللا لعجب هلعج
 هتحن ام دمَحو مئتلي مل ةوكلاك ب د يو ءاملا يرج توحلا نع كسمأ ىلاعت

 اَنَءآَدَع اَنِتاَء ُهبَمَقِل َلاَق موي يناث نم ءادغلا تقو ىلإ ريسلاب ناكملا كلذ اَرَواَج اّمَلَق .هنم

 ا
 ممم[

 يف الإ نايقتلي ال امهفإ :ليق ؛مزلقلاو ندرألا رحب امه :ليقو ءامهئاقتلا عضوم يأ سراف رحبو :مورلا رحب ىقتلم
 :ظفاحلا لاق ءملع ارحب امهنأل ؛رضخلاو ىسوم امه :ليقو ءامهؤاقتلا هنم برقي ناكم هب دارملا لعلف ءطيخملا رحبلا

 لاق امك صوصخنملا ناكملاب امهعامتجا ةبسانمل ركذي نأ نسحي امنإو .ظفللا هيضتقي الو تباث ريغ اذهو
 :ىلاعت هلوقب دارملا نأ ىلإ ةراشإ :كلذل عماجلا (نيلامكلا ريسفت) .نيرحبلا عمجمب, نارحبلا عمتجا :يليهسلا

 .نيرحبلا عماج يذلا ناكملا "نيرحبلا عمجم"

 «نارحبلا عمتجي ىح يضمأ لازأ ال" :#تقع ىسوم لاق هنأ هلصاح «ةنس نونامث بقحلا :ليق :ابقح يضمأ وأ

 يضتقي اذه :هلمح عشوي يسن (ريبكلا ريسفتلا) ."ملاعلا اذه دجأ ىح اليوط ارهد يضمأ وأ ءادحاو ءازحلا ريصيف

 الصو امل نالسلا امهيلع عشويو ىسوم نأ ةصقلا يف دوجوملا نكلو ؛عشوي هيسن نيح ربلا ىلع ادوجوم ناك هنأ

 يف بثوو شاعف هيلع ءاملا حضتناف ءنيعلا كلت نم ًاضوتف ءعشوي ظقيتسا مث ءامان ةايحلا نيع اهدنع يلا ةرخصلا

 نم هدهاش ام ىسوم ربخي نأ عشوي يسن :لوقي نأ بسانملاف .ىأر امه ىسوم رابخإ يسن هنأ يضتقي اذهف ؛ءاملا

 هللا ةردق نم ىأر ام ميظع نم شهدأ هنأب بيحجأ ؟هنايسن مدع بيجعلا رمأ نأش نإ :تلق نإ .بيجعلا رمألا

 (سوماقلا) .ريسلا ليحرلا :ليحرلا دنع (يواصلا ةيشاح) .كلذ ىلع تبترت يلا ةمكحلل هتمظعو
 نم جرخف ةايحلا هتك ردأف لصألاو «ريخأتو متدقت ةيآلا يف نوكيف نايسنلا لبق ذاختالا اذه :رحبلا يف هليبس لختاف

 ريمضلا نم لاح وأ "ذختا" نم ناث لوعفم :ابرس (يواصلا ةيشاح) .هليبس ذختاف رحبلا ف طقسو لتكملا
 (نيلامكلا ريسفت) .نيهجولا ىلع قبطني برسلا لثم :هلوقو «ذئثيح يناثلا لوعفملا وهو رحبلا يف رتتسملا
 ذافن ال" :ةخسن يفو (سوماقلا) .باهذلاو ءانفلا ىعمب دافنو (حارصلا) .ءيشلا فصن :رسكلاب قش :قشلا وهو
 :"حابصملا" يف "ةوكلاك" :هلوقو ءفشكناو ءاملا عطقنا يأ "باجناف" :هلوقو ؛هل جرخم ال يأ ةمجعملا لاذلاب "هل

 .ءاملا يأ "هنم هتحت ام" :هلوقو ءقصتلي مل يأ "مغلي مل" :هلوقو «تيبلا بقن حتفلاب ةوكلا



 فهكلا ةروس و ا رشع سماخلا ءزجلا

 هيوم حا نم 2-5 2 ب : :

 رعت , 2 كة 9 0

 امو: توا تيسن قزف ناكملا كلذب ةرخّصل سلا ىلإ اكّيوأ ذإ هبنت يأ َتَيَءَرَأ لاق .ةز واج

 غو هركذ قاسلا يأ لامعتلا لدب رة نأ ءافلا نع لديت نيكل لإ ةييمققأ

 امل هاتفو 0ع ىسوم هنم بجعتي يأ نا لوعفم جو ابجَع رخَبلا ىف .ُهليِبَس توحلا

 ّخ رو / 00-0 95 أ د ني شنو 300 : 2
 هبلطن غبت انك يذلا يأ ام توحلا اندقف يأ كل'ذ ع ىسوم لاق .هنايب يف مدقت

 22 اًضّصق اهاصقي اًمِهراثاَ ْنِلَع اعجر اًدَتَرآَف هبلطن نم دوجو ىلع انل ةمالع هنإف

 "تيأرأ" ناك امل :هبنت يأ .هانعم ىلع "تيأر"و ماهفتسالا ةزمه "تيأرأ" يف ةزمهلا :يزارلا مامإلا لاقو :تيأرأ

 يأ امأ وأ هبنت نيعم تنمضو اياب نع تجرحأ «ءافلاب ةردصم ةلمج لب ماهفتسا الو بوصنم اهدعب سيل انهه

 "ليهستلا حرش" يف اذك ءكام"ب ةنورقم الإ ىزاحت ال األ ؛"ذإ" اه ال امهباوج ءافلاف هبنت وأ ءانيوأ ذإ امأ

 رمألا ينريخأ يأ نافوذحم هالوعفمو «قربخأ نعم هلصأ ىلع "تيأرأ" نإ :يرشخمزلا لاقو ,يجافخلا هلقن امك

 .:توحلا تيس مبوب يذلا ينربخأ وأ ئباصأ عيش يأ «لاحلا وأ

 ناطيشلا نإ :تلق نإ .ناطشلا الإ هركذ ياسنأ اع نأ لامتشا لدب "هركذأ نأ" :هلوق «"هيناسنأ" يف :ءاملا نم لدبي

 (نيلامكلا ريسفتو يواصلا ةيشاح) .هسفنل امضه هيلإ نايسنلا فاضأ هنأب :بيحأو «ءايبنألا ىلع هل طلست ال

 وه :ليقو ء«فرظلا وه يناثلا لوعفملاو ابجع اذاختا وأ ءبرسلاك هنوك وهو ابجع اليبس :ليقو :خ2! ناث لوعفم

 123 ىسومل لعفلا :ليقو .ابجع تبجع :هباوج ٍف 3# ىسوم لاق وأ ؛همالك رحآ يف لاق يأ رمضم هلعف ردصم

 (لمجلا ةيشاح) .ابجع رحبلا يف توحلا ليبس ان ىسوم ذختا يأ
 يغبن : هلصأ : غبن انك ام (لمجلا ةيشاح) .خإ توحلا نع كسمأ هللا نأ كلذو :هلوق وهو :هنايب يف مدقت امل

 نأل وأ لضاوفلاب اهيبشت ؛تفذح امنإو «توبثلا اهقح تف ناكو هيلع رسكلا ةلالدل .قيفختلل ؛ءايلا تفذخ

 :ىلاعت هلوق نأ ىلإ ةراشإ :اهاصقي (لمجلا ةيشاح) .اهدئاع فذح ةلوصوم "ام" نإف فذحلاب سنأي فذحلا

 .اصحفت ناصحفتيو اعابتا امهرثأ ناعبتي يأ اصصق ناصقي :هريدقت فوذحم لعفل ردصم "اصصق"

 نوكي نأ :يناثلاو .امهراثآ نيصتقم امهراثآ ىلع اعجر يأ لاخلا عضوم يف ردصم هنأ :امهدحأ ,ناهجو هيف :اصصق

 (ريبكلا ريسفتلا) .امهراثآ ىلع اصتقاف هانعم نأل ؛"امهراثآ ىلع ادتراف" :هلوقل اردصم



 فهكلا ةروس مم رشع سمانا ءزجلا

 ف ةيالوو لوق يف ةّوبن اًنِدنِع َنِّم َةَمْحَر ُهَنْيَتاَ رضخلا وه آَئِداَبِع نم اَدَبَع اَدَجَوَف
 امولعم يأ ناث لوعفم © اًملِع انلبق نم اًنَّدَل نِم ُهََتَمَلَعَو ءاملعلا رثكأ هيلعو ءرخآ

 0 «ليئارسإ نب يف ابيطخ ماق ىسوم نإ :ثيدح يراخبلا ىور «تابيغملا نم
 :هيلإ هللا ىحوأف «هيلإ ملعلا ٌدري مل ذإ هيلع هللا بتعف ءانأ :لاقف ؟ملعأ سانلا يأ

 :لاق ؟هب يل فيكف بر اي :ىسوم لاق ءكنم ملعأ وه نيرحبلا عمجمب.ًادبع يل
 + 2323 1 ه4 ة مث وهف توحلا تدقف امثيحف «لتكم يف هلعجتف اتوح كعم ذخأت
 عرقلا ةئيهك ليبترلاوه 20200 -_ اا

 ةرخصلا ىلع هادجو :ليقو ءرحبلا يف ةريزج ىلع اسلاج هادجوف توحلا ناكم برسلا الحد :ليق :ادبع ادجوف

 :لاقو ءاسلاج ىوتساو هسأر تراي ويا هسأر تحت هفرط ضيبأ بوثب ىطغم
 يب كاردأ يذلا :لاقف ؟ليئارسإ نيب ين نأ كربحخأ نم :التلع ىسوم هل لاقف «"ليئارسإ نب يبن اي مالسلا كيلعو'

 .كاتن لستار كيال كيإ ىلسرأ ا :2تلع ىسوم لاق ؛لغش ليئارسإ نب يف كل ناك دقل :لاق مث يلع كلدو
 (يواصلا ةيشاحإ .ةيصوصخلا يديبع نم يأ فاضملا فيرشتل ةفاضإلا :اندابع نم (يواصلا ةيشاح)

 ؛اذه بقلو ءاهرسكو داضلا نوكس عم ءاخلا حتفو ءداضلا نوكس عم ءاخلا رسك «ةثالث تاغل هيف :رضخلا وه

 ؛ليئارسإ ب نم ناك :ليق :"نزاخلا" يف .ايلب همساو سابعلا وبأ هتينكو ؛هلوح ام رضخا ىلص اذإ ناك هنأل
 (يواضلا ةيشاح) .ايندلا اوكرتو اودهزت نيذلا كولملا ءانبأ نم ناك :ليقو

 مهنمو ءاملعلا رثكأ هيلعو ؛"رخخآ يف ةيالوو" .يطرقلا هلاق اذكو ؛يبن هنأ رثكألا :يوغبلاو ةيطع نبا لاق :لوق يف ةوبن
 (يواصلا ةيشاح) .رهاظملا لهأ نم ملعم ةطساوب ملعي الو انب صتخي ام :اندل نم (نيلامكلا ريسفت) .يريشقلا
 عوجرو طبقلا كاله دعب ةبطخلا كلت تناكو .بولقلا تقرو نويعلا تضاف تح سانلا ركذي اظعاو يأ :ابيطخ ماق

 (يواضيبلا ريسفت) .رصم ىلإ 3ع ىسوم
 هكملع ملع ىلع كنإ :ةَتلَع ىسومل رضخلا لوق ليلدب اقلطم ال ةبيغم لزاون مكحو ةلصفم عياقو ماكحأب :كنم ملعأ وه

 رخآلا نم ملعأ هنأ امهنم دحاو لك ىلع قدصيف اذه ىلعو «تنأ هملعت ال هينملع ملع ىلع انأو هملعأ ال هلل

 ةيلاعلا هتمهو ةلضافلا هسفن تقوشت اذه 3ع ىسوم عم املف «رخآلا هملعي الو امهنم دحاو لك هملعي ام ىلإ ةبسنلاب

 يل ليبسلا فيكف يأ :هب يل فيكف (لمجلا ةيشاح) .لأسف ملعأ هنإ :هيف ليق نم ءاقللو ؛ملعي مل ام ملع ليصحتل

 يف رسلا لعل اقوح كعم ذخأت .سوقملا ءانبلا وه "قاطلا لثم" :هلوقو «ليبنزلا وهو "لتكم" :هلوقو «هئاقلب
 (لمجلا ةيشاح) .لصألا يف هاوأم وه يذلا رحبلا يف هلوحدو هتايح نم دعب رهظ ام هصيصخت
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 فهكلا ةروس قا رشع شمالا ءرجلا

 :ةرعصلا ايثآ نيح قون نب عيوب هاف هعم قلظناو قلظنا مث ,لتكم يف هلعجف اتوح ذحأف

 ذختاف رحبلا يف طقسف هنم جرخف لتكملا يف توحلا برطضاو «امانف امهيسأر اعضوو

 0 و تروجحلا نع هللا كلسمأو ءابرس رحبلا يف هليبس
 توحلا ىلع عاملا راض

 نم اناك اذإ ح ءامهتليلو امهموي ةّيِقَب اقلطناف .توحلاب هربخي نأ هبحاص يسن ظقيتسا

 ةابجع رحَبلا يف هليبَس حتا :هلوق ىلإ «اًئءآَدغ انتاء هاتفلإ»#::0 ىسوم لاق ةادغلا

 نأ لع كعب لش. سوم مدل لاق ةايحتع هاقنلو هي ىسوللو | توحللا ناكو :لاق

 «نيشلا نوكسو ءارلا مضب ةءارق يفو هب دشرأ اباوص يأ اًدَهرَتَمِلُع امم نَمِلعت

 - ارْبَص َىِعَم ٌعيِطَتْسَم نأ َكَنِإ َلاَق .ةبولطم ملعلا يف ةدايزلا نأل ؛كلذ هلأسو

 نأ دعب :ىسوم لاق (لمحلا ةيشاح) ,ةينبألا نم دقع ام قاطلا :"راتحملا" يفو «ةرطنقلاك سوقملا ءانبلا وه :قاطلا

 .يايإ كميلعت الإ كعابتا يف يدصق سيل يأ :نملعت نأ ىلع (يواصلا ةيشاح) .ئناثلا مويلا نم رهظلا ايلص

 (يواصلا ةيشاح) .ميلعتلا ريغ ضارغألا نم ائيش ال
 هاطعأو همالك هللا هعمسأو ءامزج لوسرو ينو مزعلا يلوأ نم التلع ىسوم نإ :لاقي امع باوج :خإ كلذ هلأسو
 ملع نأ ىلع ةبولطم ملعلا يف ةدايزلا نأب باحأف ؟هنم ملعتيو هيلع ىعسي فيكف ءرضخلا نم لضفأ وهو «ةاروتلا

 نع اهذحأي نأ التف ىسوم هللا رمأو ءرضخلا اب صخ ةيزم يه امنإو ؛هعرش ف ىسوم هيلإ جاتحي ال رضخلا

 جاتحت ال هملع يف لماك ىسوم نأل ؛هنم ملعأ رضخلا نأ يضتقي الو ءايازملا عيمج هل لمكتل اهمتكيو رضخلا

 (يواصلا ةيشاح) .اهيف هب يدتقي ال امك هللا هصخ ةيزم هملعأ امنإو ءرضخلا ملع نم ءيش ىلإ هتعيرش
 هذه ىلع كنم بلطأ ال :لاق هنأك ؛ميلعتلا الإ ةغلابلا كلت ىلع بلطي مل هنأ ىلإ كلذب ريشي :ل! ةدايزلا نأل

 يئملعت نأ ىلع كعبتأ له" :ةتفع ىسوم هل لاق امل هنأ :يور .ميلعتلا بلط الإ يل ضرغ الو لاملاو هاجلا ةغلابمل
 ينرمأ هللا نإ :83 ىسوم هل لاقف ءالغش ليئارسإ ئببو املع ةاروتلاب ىفك :رضنلا هل لاق "؟ادشر تملع امن

 (لمجلا ةيشاح) ."اربص يعم عيطتست نل كنإ" :رضخلا هل لاق ذئنيحف ءاذمي

 سرامبي ملو مولعلا نم ءيش هدنع سيل ملعتم «نامسق ملعتملا نأل ؛ارهاظ كعرش ةفلاخم نم ىرت امل :كنإ لاق

 نأ ديري هنأ ريغ مولعلا لصحو لالدتسالا سرام ملعتمو «هيلإ يقلأ ام لك لبقيو لهس هميلعت اذهو «لالدتسالا
 هقفاو نإف هدنع ام ىلع هضرع امالك عم وأ ائيش ىأر اذإ هنأل ؛ديدش قاش هميلعت اذهو «هملع ىلع املع دادزي

 (يواصلا ةيشاح) .هيف شقانف الإو



 فهكلا ةروس ْ مل رشع سماخلا ءزجلا

 00 -هب لظجت مل اي ع ريت فنك

 لا ملع نم ملع ىلع تنأو ؛هملعت ال هينملع هللا ملع نم ملع ىلع إ !ىسوم اي

 .هتقيقح ربخت مل يأ "طحت مل" ئيعمب ردصم "ريغ" ةةلوقو "ةيلعا آلا مثلا هكيلع

 :ةيالا هذه بقع قباسلا ثيدحلا ىف
 أ # 0 | 7

 يهب يرمأت 22 يأكل صاع ريغو يأ وص لَو ارباَص هللا عاش نإ ندِجَتَس لاق

 ءايلوألاو ءايبنألا ةداع هذهو «مزتلا اميف هسفن نم ةقث ىلع نكي مل هنأل ؛ةئيشملاب ديقو

 ال حتفب ةءارق يفو طن الف ىتتتكا إف لا .نيع ةفرط مهسفنأ ىلإ اوقثي ال نأ

 مم هه مو ةتعاقلل َتدَحَأ ّدَح ربصاو كملع يف ئمم هركدتا و نع نع ن نوبلا كيداشتو
 تح ا

 . مل اعلا عم ملعتملا نيذّكل ةياعر ؛هطرش ركع ىس وم لبقف هتلعب كل هرك ذأ يأ

 212 د ا قر ها نم 0مل 2 فلا ع زهق اي تح ف رحبلا لحاس ىلع تايبشمن اقلطناف

 هرب ةزيغ لص اس نيدسفلا أ دروب دقق ليلا نم ةليكالا دب لسفلا ىلا قافاكألا ملط وسو :ملع ىلع نإ

 ىلع بنأو" :هلوقو (ةفشاكملا ملع وهو هردص ف رقو ءيشب مهلضف امعإو «لامعألا نم اهريغ الو ةداصب ةباحصلا

 وأ ءيعرش قفاو نإ ارباص ندجتس :لاق هنأكف يأ :نكي مل هنأل (لمجلا ةيشاح) .ةعيرشلا رهاظ ملع وهو "ملع
 ال ىسوم نأ ىلع هعلطأ هللا نأل ؛هللا ءاش نإ :رضخلا لقي ملو «هللا هلعفي ام يردأ ال انأف .هنأش يف يلإ هللا ىحوأ

 ةشقانملا نع ةلضف هتمكح نع لاؤسلاب حنافت ال يأ ؛يلاعفأ نم هدهاشت عيش يأ : عيش نع ينلأست الف

 ةياغو ةمكح هلف هنع ردص ام لك نأب ناذيإ هيفو. .هنايبب ئدتبأ ىح يأ اركذ هنم كل ثدحأ نح ضارتعالاو

 رماع نبا يأ :ةءارف فو (دوعسلا 5 ريمسفت) .عوبتملا عم عباتلاو ملاعلا عم ملعتملا بدأ نم . اذهو عقةتبلا ةليم

 :هلوقو ءكملع رهاظ بسحب يأ :كملع يف (نيلامكلا ريسفت) .نونلا ديدشتو ماللا حتفب "نيلأست ال" عفو

 (يواصلا ةيشاح) .ةيسماو ةعيكم أ "هعلعب" اوس جبس تابوا ريضاو'

 (لمجلا ةيشاح) .رضنخلاو ىسوم ركذ دوصقملاف ىسومل عبات هنآل ؛ةيآلا يف ركذي مل امنإو ءعشوي امهعمو يأ:اقلطناف

 مهوأر مهنأل ؛صوصل ءالؤه :ةنيفسلا لهأ لاقف ءاهابكرف ةنيفس ادجوف اهنابكري ةنيفس نابلطي يأ :رحبلا لحاس
 «ءايبتألا هججو ىرأ كلو «صوصلب مهام :ةنيفسلا بحاص لاَمف «جورخلاب مهورمأو .عاتم الو داز ريغب اولزن

 مهولمحف «ةمالعب رضخلا اوفرعف ,مهولمحي نأ اهلهأ اوملكف ؛ةنيفس مهي ترم :325 يببلا نع بعك نب يبأ نعو
 (لمجلا ةيشاح) .ةئيقسلا نم احول امي جرخأو اسأف رضخلا لوخأ اوحل املف ء«ضرع يأ لون ريغب



 فهكلا ةروس عب هسا راب رشع سماخلا ءزجلا

 اهنم نيحول وأ احول علتقا نأب رضخلا اَهَقَرَع امه ثرم نلاعيفسلا ىاباذإ دع ى

 ةءارق فو اًهَلْهَأ َقرُْتِل اَنقَرَحَأ ىسوم هل َلاَق جللا تغلب امل سأفب رحبلا ةهج نم
 نأ يور ءاركدم اميظع يأ مج ١ ارمإ اعيش َتَقِح .390/ اهلعا يروي مارلاو !(لاعسنلا صف

 امي نذِحاَوَت ال َلاَق © 4< ١» ارْبَص َىعَم َعيِطَتَسَت نل كلتِإ َلُقَأ ْمَلَأ لاق ءاهلخدي مل ءال

 ىرمأ نِم ئفلكت ىنَقِهَرَن اَلَو كيلع راكنإلا كرتو كل ميلستلا نع تلفغ يأ تي 3

 دعب اَقَلطنأَف .رسيلاو وفعلاب اهيف ئلماع يأ كايإ نبحص يف ةقشم مو اًرْسُع

 نايبصلا عم بعلي ثنحلا غلبي ُاَّمَلُع اقل اذإ َنَّبَح نايشمي ةنيفسلا نم امهجورحخ
 وأ «هديب هسأر علتقا وأ ءاعجطضم نيكسلاب هحبذ نأب رضخلا ,ُهَلَمَقَف اهجو مهنسحأ
 ءاقللا بقع لتقلا نأل ؛ةفطاعلا ءافلاب انه ىتأو «لاوقأ «رادحلاب هسأر برض

 .فيلكتلا ٌدح غلبت ملد ةرهاط يأ دكر اًسَفَت ٌتلَئَقُأ ىسوم هل َلاَق ."اذإ" باوجو

 2صظ”21111 ١--..-..........0. سفّنريَي :«فلأ آلب ءايلا ذيدشتب "ةيكز" :ةءارق فو
 تيقاوكلاو ىئاق نبال

 ."حابصملا" يف امك ءاملا مظعم :جللا :جللا (نيلامكلا ريسفت) .يراخبلا هاور امك احول ةنيفسلا نم عزن يأ :اهقرخ

 نايسنلاب دارملا :ليقو ءكتيصو ىضتقم وه امك كيلع راكنإلا كرتو :كل ميلستلا .مظع اذإ رمألا نم :ارمإ

 روبح همسا :امالغ (نيلامكلا ريسفت) .انايسن الَتلع ىسوم نم لوألا ناك هنأ حيحصلا يف ام لوألا ديؤيو «كرتلا

 ىلعو ةيصعملا ىلع قلطي ثنحلا :ثدحلا (يواصلا ةيشاحو نيلامكلا ريسفت) .نوعمش :ليقو ؛ميجلابو ةلمهملا ءاحلاب
 دح غلبت مل يأ فاضملا فذح ىلع مالكلاو ؛ءفيلكتلا وهو ةيصعملا مزال انه هب دارملاو «ربلا مدع يأ نيميلا ةفلاخم

 برض هنأب اهنيب عمجيو ؛رثألا يف اهنم لك درو «ةثالث لاوقأ :نيكسلاب لمجلا ةيشاح) .فيلكتلا دح يأ ثنحلا
 ءافب ىتأف «يقللا بيقع لتقلا نأل ؛ةفطاعلا ءافلاب امي ىتأو :هقنع عطق مث هحبذف هعحضأ مث الوأ طئاحلاب هسأر
 بقعتي مل هنإف ةنيفسلا قرح فالخب :”"تلتقأ هل لاق" ”"اذإ" :باوحو: لتق هيقل امك هلأ ىلع ةلالدلل بيقعتلا

 .عفانو ريثك نباو ورمع يبأل فلألاب :ةيكز (نيلامكلا - .طرشلا ءازج لعجف بوك رلا
 وأ «لعافلا نم لاح هنأ ىلع فوذحم قلعتم هنأ :ىباقلا . "تلتق" ب قلعتم هنأ :اهدحأ ءهجوأ ةثالث هيف :سفن ريغب

 مل يأ :هلوقو (لمجلا ةيشاح) .سفن ريغب التق يأ فوذحم ردصمل ةفص هنأ :ثلاثلا .امولظم وأ املاظ هتلتق يأ لوعفملا

 لبق كلذك انعرش يف ناك نإ :اولاق لب ءيبصلا ىلع صاصقلا باجيإ ناك مهعرش يف لعلو ءاهنم صتقيف اسفن لتقت

 (نيلامكلا ريسفت) .دحأ ةعقو دعب ةرجهلا دعب غولبلاب ةقلعتم ماكحألا تراص امنإ :"ةفرعملا" يف يقهيبلا لاق «ةرجملا



 لاق ٠ اركنم يأ اهمضو فاكلا نوكسب 2 0 فلاش له
 تلعف يأ

 ءانه رذعلا 1 هلق م ىلع «و ذآ 9 اَربَص َىِعَم َعيِطَعَسَت نأ َكَنِإ كَل لأ َمَلَ
 "كل" ظفل يأ

 وك رتت اي  نويبصت وق ةرملا هذه دعب يأ اَهَدْعَب ِءْىَش نع َكْمَلَأَس نإ َلاَق اذهو

 .يىل كتقرافم يف © نا بابو جاور به يسيطر

 ادا ع

 برقي يأ ٌُضقنَي نأ 7 عارذ ةئام هعافترا ارادج اهيِف اَدِجَّوف امهوفّيضي نأ اَوَباف 3 نع ل 1 فري قات نع ىو ين ىو ذنبك اا

 :ةءارق فوتذزخكل تعف ءش ول :ىسوم هل َلاَق هديب رضخلا ُهَّماَقَأَف هناليل ؛طقسي نأ

 ا ماعطلا ىلا انتجاح عم انوفيضي مل تايح :ةاعج 0 دج هيلع "تذحتإل"

 لعلف ةفلتخم عئارشلا نأ هيفو ؛مالغلا ربك ةيآلا نم رهاظلاف .داقي ال ريغصلا :ليق ءاهنم صتقيف :اسفن لعقت مل يأ

 ةقلعتم تراص امنإ ماكحألا نأ :"ةفرعملا باتك" يف يقهيبلا لقن ام مالكلا اذه ديؤيو «هتعيرش يف داقي ريغصلا

 ."نايبلا حور" نم «دحأ دعب غولبلاب ةقلعتم تراص امغإ انإ :يكبسلا نيدلا يقت خيشلا لاقو ءةرجحلا دعب غولبلاب

 ؛سكعلاب ليق وأ ءهكرادت نكمب هنإف ةنيفسلا قرح فالخب «لعفلاب لتقلا هيف نأل ؛رمإلا نم مظعأ وه :اركن ائيش

 (يواصلا ةيشاح) .هدحو مالغلا لتق نم مظعأ وهف قرخلا ببسب ةددعتم سفنأ لتق رمإلا نأل
 ديدشتب يأ :فيفختلاو ديدشتلاب (نيلامكلا ريسفت) .لوتقملا ءايحإ نكمي الو «قرخلا دس نكميذإ ؛لوألا نم يأ :اركنم

 ءاعارذ نوسمخ هضرعو «عارذ ةئام :هعافترا .عفانل ةءارق يهو نونلا فيفختبو ءروهمجلا ةءارق يهو نونلا

 ءيش ىلإ سفنلا عوزن :ةدارإلا :ضقني نأ ديري (لمجلا ةيشاح) .عارذ ةئام سمح ضرألا هجو ىلع هدادتماو
 نم اندو برق هانعم امنإو «هل ةدارإ ال رادحلا نأل ؛برعلا مالك زاحب نم اذهو .همدع وأ لعفلاب هيف همكح هعم

 تافص نم ةدارإلا نأ عم ةدارإلاب رادحجلا فصو زوجي فيك :ليق نإف :"ريبكلا" فو (نايبلا حور) .طوقسلا

 :لاق رعشلا يف رئاظن هلو «ةراعتسالا ليبس ىلع درو ظفللا اذه :انلق ؟ءايحألا

 .هنم اصخلم ليقع ئب ءامد نع بغريو ءارب بأ ردص حمرلا ديري

 اضيرعت وأ «هب ايشعتيل لعجلا ذخأ ىلع اضيرحت "خإ تذختل تئكش ول لاق" :"يواضيبلا" ف :تذختل تئش ول
 .هسفن كلامتي مل هينعي ال امم. هلاغتشاو ةجاحلا ساسمو نامرحلا ىأر امل هنأك «يفنلا نم "ول" يف امل ؛لوضف هنأب

 (لمجلا ةيشاح)



 ريغ ىلإ "نيب" ةفاضإ هيف َكَبَو ىنيَب قارف تقو يأ ُقاَرِف اًَدنَّه :رضخلا هل َلاَق

 عِطََسَن ْمَل اَم ٍليوُأَت كل يقارف لبق َكَيَنْأَس واولاب فطعلاب هريركت اهغّوس «ددعتم

 ةرحاؤم ةنيفسلاب رَخَبْلا ىف َنوُلَمْعَي ةرشعغ َنيكدَسَمِل َتْناَكَف ةَئيِفَسلَأ اَمأ 629 اًرْبَص ِهيَلَع

 رفاك ُكلم نآلا مهمامأ وأ اوعجر اذإ مهَءآَر 3 ناو محيرعأ نأ تيدر بسكلل ابلط- ةاخ

 ثلاثلا ضارتعالا وه اذمي اهيلإ راشملاو :قارف تقو يأ (بيطخلا ريسفت) .رحألا ا راكنإلا اذه يأ :اذه

 عفد ىلإ ةراشإ :خلإ "نيب" ةفاضإ هيف (نيلامكلا ريسفت) .قارفلا تقو ضارتعالا اذه تقو يأ ؛تقولا ريدقتب
 كلذ غاس :هلصاح "خلإ نيب ةفاضإ هيف" :هلوقب باجأف ؟ددعتم ريغ ىلإ "نيب" ةفاضإ غاس فيك وهو لاؤس

 يئيب وأ ءاننيب :لوقت ىح امالك نكي مل «ئيب لاملا :كلوق ىلع ترصتقا ول كنأ ىرت الأ ءواولاب فطعلاب هريركت
 ."بيطخلا" هركذ امك نالف نيبو

 هب دارملا :نورخآلا لاقو (نايبلا حور) .ةبقاعلاو لآملا انهه دارملاو «هلآم ىلإ ءيشلا عحر ليوأتا] :خ ليوأتب
 ام ةثالثلا كلتب ىسومل رضخلا صيصخت ةمكحو ءرضخلا عم ىسومل تعقو يلا تايآلا هذه ريسفت يأ [.ريسفت

 املف ؟ميلا يف احورطم توباتلا يف تنأو اذه كريبدت ناك نيأ ىسوم اي :يدون ةنيفسلا قرح ركنأ امل هنأ درو

 نيأ :يدون رادجلا ةماقإ ركنأ املف ؟هيلع كئاضقو ىطبقلا كزكو نم اذه كراكنإ نيأ :هل ليق مالغلا رمأ ركنأ

 (يواصلا ةيشاح) ؟رجأ نود بيعش نبل رئبلا رجح كعفر نم اذه

 نيفس ىلع عمجت ةنيفسلاو .بترملا رشنلاو فللا ليبس ىلع ىسوم هب رضخلا دعو ام ءافو يف عورش :ةنيفسلا امأ
 .نافس اهبحاصو ءهرشقت يأ ءاملا نفست اهأك نفسلا نم ةذوحأم نيتمضب نفس ىلع نيفسلا عمجيو «نئافسو

 (لمجلا ةيشاح) ."دق" رامضإب ةيلاح ةلمج :مهئارو ناكو (يواصلا ةيشاح)
 لوقلا اذه رياغي الف ؛مهمامأ مهجوت لاح يف يأ نآلا نوكي اوعجر اذإ مهءارو ناك اذإ هنأ مولعملا نم :اوعجر اذإ
 ناكو :مهفلخ وأ هب ئرق دقو ؛مهمامأ يأ "مهعارو ناكو" هلوق ىلع :"دوعسلا يبأ" فو (لمجلا ةيشاح) .هدعب ام
 نم ّيأي ام ىلع فلخلا نود مامألا انهه هب ديرأو .دادضألا نم "ءارو" :"نايبلا حور" فو .ةلاحم ال هيلع مهعوجر

 نم وهو «مادقلا نعمت. ءارولاف مهمامأ وأ ءفلخلا يعم ءارولاو ؛هيلع مهعوجر يف مهقيرط ناك .اصخلم ءصصقلا
 (نيلامكلا ريسفت) .كلم مهمامأ ناكو :ام5# سابع نبا ةءارق يناثلا ديؤيو ءدادضألا

 ام ىلع هملظ ناك رحبلا يف رهظ داسف لوأو «ةبطرق ةدلبب سلدنألا ةريزجب ناكو ءركرك نب يدنلج :همسا :رفاك كلم
 (نايبلا حور) .ليباه ليباق لتق ربلا يف رهظ داسف لوأو «ثيللا وب أ هركذ



 فهكلا ةروس م4 رشاع سداسلا ةرججلا

 تلكم ديف نأ لت ' ُمَلْعْلآ مَ .لحخألا عونل نيبملا ردصملا ىلع هبصن 2 اًبّصع ةحلاص ٍةَيِفَس 26 دأب
 2" ثيدح يف امك هنإف < 2-2 ١ ارفُكَو اًمّيفط اَمُهَقِهَرُي نأ ائيِشَخَف نيَتِمؤُم ُهاَوَبَأ َناَكَف

 بمعك نب ينأ نع مالغلا يأ

 نأ اندر .عالذ. ىف ناعم هل اميعيط نأ كللذ ابهتاعي راع ولو ارفاك عبط
 نايغطلاو رمكلا قم روك ذل 1

 محو ةقنع عرقا ىمتو اح الص نأ ةركز دنع ان امك ليام ديدشتلاب اَمُهَْلِدَبْي

 5 لادباإلا نم نيقاب ادباللا ةاملل

 انيس تحج وزن ةيراج ىلاعت انعطدنأف .هيدلاوب بلا يك ةقلب اهمضو عاملا نوكسب

 اتغل امهو رماع نبال

 ١ هيما قست نومللل نوف اويل اكو .ةمأ هب ىلاعت هللا ىدهف 7 تدلوف

 حور) .فذحلا زاجيإ ليبق نم وهف ةفصلا ركذ مدع ريدقت ىلعو (دوعسلا يبأ ريسفت) .كلذك ئرق دقو :ةحلاص

 كلملا نأش مهل ركذو «موقلا ىلإ رذتعا رضخلا نأ يورو .هب ملعلل كلذب دييقتلا فذحو :"بيطخلا" يفو (نايبلا

 «"اربزاك" هيبأ مساو «"روسيج" وهو هتلتق يذلا :مالغلا امأو (نايبلا حور) .هربخب نوملعي اونوكي ملو ,ءبصاغلا
 ناار ربآ بلا لك زا مريس رتب لم :ةيسرافلاب :انيشخف (نايبلا حور) ."فيرعتلا" يف امك "ىوهس" همأ مساو

 .هايإ هاشغأ انايغط هقهرأو ؛هقحلو هيشغ :هقهر :"سوماقلا" فو ,رفكو كس

 نم ئثتسم كلذ نوكيو «هتوم لاحو هتشيعم لاحو هتدالو لاح رفكلا ىلع الوب ارفاك قلخ يأ :ارفاك عبط

 عبط هنوكل مالغلا لتق نم رضخلا هلعف ام : ىكبسلا مامإلا لاق ."مالسإلا ةرطف ىلع دلوي دولوم لك" ثيدح

 فو .لاكشإ الف ؛ةمكحلل قفاوملا رهاظلا فالخو نطابلا مكحب لمعي نأ هيلإ يحوأ هنأل ؛هب صوصخم ءارفاك

 هيوبأ كردأ ول هنأو «ثيدحلا حيحص يف امك ارفاك عبط هنأو ءهّرس نم ملع امل ؛هلتق رضخلل ناكو :"ىطرقلا"

 .ءاشي ام ىلغ رداقلا «ديري امل لاعف ىملاعت هللا نإف هيف هللا نذأ ذإ ليحتسم ريغ ريغصلا لتقو ءارفك امهقهرأل

 (نيلامكلا ريسفت ) .ليدبتلا نم عفانو ورمع يبأل :ديدشتلاب (لمجلا ةيشاح)
 تجوزتف «ةيراج امههلدبأ :ليق :"نزاخلا" يف :ةيراج .ريح مالغلا يف نكي مل ذإ ؛هباب ىلع سيل ليضفت مسا :اريخ
 نيعبس :ليقو ءايبن رشع ثا هل تدلو :ليقو :ممألا نم ةمأ هيدي ىلع هللا ىدهف ءايبن هل تدلوف ؛ءايبنألا نم ايبن

 هللا امهلدبأ :لاق هيبأ نع دمحم نب رفعج نعو :ايبن تدلوف (لمجلا ةيشاح) .ملسم مالغب امهلدبأ :ليقو ءايبن
 امهمسا :نيمالغل ."بيطخلا" هاور امك ملسم مالغب امهدبأ :جيرج نبا لاقو ءايبن نيعبس تدلو ةيراج ىلاعت

 (نايبلا حور) .شاقنلا هركذ اميف "ايند" امهمأ مساو ءحشاك انبا "”ميرص"و "مرصأ"
 اميظعت ؛ةنيدملاب انه اهنع ربعو ءاهلهأ ةسخل ؛اهل اريقحت "ةيرقلا"ب مدقت اميف اهنع ربعملا ةيكاطنألا يهو :ةنيدملا يف

 .ايواسم اوناك ةنوكسلا يفق الإو ءركذلا ف نعي ءامهيبأ ىلعو نيمالغلا نيذه ىلع اهلامتشا ثيح نم اهل



 فهكلا ةروس ظ لاا ا”ك#ا رشع سداسلا ءزجلا

 اظفحف اًحِلَص اًمُهوُبَأ َناكَو اَمُهَل ةضفو بهذ نم نوفدم لام زنك مُهَتَحَخ تراكؤ
 نغدشر, سانإ نأ اههاذشا قلبي نا كلير قازاف انيقاهو امهسفنا 3قإ هحكاضب

 نم ركذ ام يأ ُهُيلعَف اَمَو "دارأ" هلماع هل لوعفه َكََِرْنِّ ٌةَمْحَر اَمُهرتك اَجرَخَعَسَيَو
 هللا نم ماهلإ رمأب لب «يرايتخا يأ ىرُمُأ َنَع رادجلا ةماقإو مالغلا لتقو ةنيفسلا قرخ

 يفف «قاطأ ئيعم. عاطتساو عاطسا :لاقي متو ارَبَص ِهّيَلَع عِطَسَم ْمَل ام ٌليِوُأَت َكِلَذ ىلاعت

 . كلير ةدارأف" :"اندراف" :"تدراف" يف ةرابعلا تعّونو .نيتغللا نيب عمج هلبق امو اذه

 فحص يف املع ناك :رو سايع نبا لاقو ءاميسج الام ناك :ةداتقو ةمركع لاقف ءزنكلا يف فلتحا :زنك

 نمل تبحع ؛ةيحرلا نمحرلا هللا مسب :هيبناج دحأ ف بوتكم ؛ءبهذ نم احول ناك :لاق اضيأ هنعو «ةنوفدم

 تبجع «؟حرفي فيك توملاب نمؤي نمل تبجع ؟بعتي فيك قزرلاب نمؤي نمل تبجع ؟نزخي فيك ردقلاب نمؤي

 دمحم هللا الإ هلإ ال ؟اهيلإ نئمطي فيك اهلهأب اهبلقتو ايندلا فرعي نمل تبجع ؟لفغي فيك باسحلاب نمؤي نمل
 ىبوطف ءرشلاو ريخلا تقلخ ءىل كيرش ال ءيدحو انأ الإ هلإ ال هللا انأ :بوتكم رخآلا بناجلا يفو .هللا لوسر

 (لمجلا ةيشاح) .هيدي ىلع هتيرجأو رشلل هتقلخ نمل ليولاو «هيدي ىلع هتيرجأو ريخلل هتقلخ نمل
 (نيلامكلا ريسفت) .ةمحر ريخلا ةدارإ نأك ردصم وأ :هل لوعفم (نيلامكلا ريسفت) .ءابآ ةعبس هنيبو امهنيب ناك ليق :ام*وبأ
 دييقتلا "ماهلإل رمأب لب" :هلوق «ةفاضإلا ةنيرقب ةدارإلاو يأرلا :دارملاو ءرومألا دحاو رمألا نأ نيعي :يرمأ نع

 تفذحف ؛عاطتسا هلصأ :عاطسا لاقي (نيلامكلا ريسفت) .ايلو ناك هنأ نم فنصملا هراتخا ام ىلع يئبم ماهلإلاب

 (لمجلا ةيشاح) .اضيأ ءاتلا هنم تفذحف «ميقتسي نزوب عيطتسي هلصأو ؛عيطسي هعراضمو «لاعتفالا ءات هنم

 دحاو عاطساو عاطتسا يعم نيعي "نيتغللا نيب عمج" :هلوقو «"اربص يعم عيطتست نل" :ىلاعت هلوق يأ :هلبق امو

 .دوعوملا هبنتلل زاحبإ وهو ,فيفختلل ءاتلا فذحف :"نايبلا حور" فو .نيتغللا نيب عمج نكل

 هريغ لوق نئيعم اذهو «ةرابعلا عيونتل ؛ةثالثلا عضاوملا يف ريبعتلا يف رياغتلا اذه نأ يأ :2! ةرابعلا تعونو

 هلوقب هيف ربع اضحم اداسفإ ناك امل لوألا نأ يهو :ريبعتلا فالتخا يف هتمكح ىدبأ مهضعبو "ننفتلا"ل
 ناك امل يناثلاو ؛"كبر دارأف" هلوقب هيف ربع هللا نم ةمعنو اضحم احالصإ ناك امل ثلاثلاو هللا عم ابدأ "تدرأف"

 ىسوم قرافي نأ دارأ امل رضخلا نإ :ليق (لمجلا ةيشاح) ."اندرأف" هلوقب هيف ربع حالصإ عونو داسفإ عون هيف

 نيئاطخلا ىلع بعت الو ؛ةجاح ريغ يف شمت الو ءاكاحض نكت الو اماسب نك :لاق ءنيصوأ :3ىسوم هل لاق
 (يواصلا ةيشاح) .نارمع نبا اي كتئيطخ ىلع كباو ؛مهاياطخ



 فهكلا ةروس مو رشع سداسلا ءزجلا

 صقأس اوُنئَأَس لق ًايبن نكي ملو رددنكسإ هما , قفل هيغ دوهيلا يأ كَلتوُلَعْسَيَو
 ءاهيف ريسلا ليهستب ضَرألا ىف هَل اَنَكَم ان .ارعبخو © اًركِؤذ هلاح نم ُهَنِّم مُكيَلَع

 29 اَنَبَس َعَبتَأَف .هدارم ىلإ هلصوي اقيرط ميو احبس هيلإ جااتحي ءْىَنس لك نِم ُهَسْيَناَدَو
 ىف ٌبْرغَت اَمَدََجَو اهبورغ عضوم ٍسّمْشلَآ َبرغَم ّعَلَب اَذِإ ّمَح 2 «يرقللا وخ اهيرط كاذب ري

 .ء...6 .. نيعلا يأر يف نيعلا يف اًبورغو عةوسألا نيطلا يهو ةأمح تاذٍةَئِمَح --

 لوق حصف «هل ةرشابملا مهنم عقت مل نإو لاؤسلا يف ببس دوهيلاف «دوهيلا رمأب نوكرشملا يأ :كنولئسيو
 ؛نطابلاو رهاظلا ملع يطعأ هنأل ؛نينرقلا اذ يمس :ليق .هبقلف نينرقلا وذ امأو :ردنكسإ هممسا ."دوهيلا" :رسفملا

 0 ؛ميهاربإ عم تيبلاب فاط يذلا وهو ءحصألا ىلع ينانويلا يأ ردنكسإ هما :هلوق :"يحركلا" ةرابعو

 يف اضيأ فلتخاو .وطسرأ هريزوو «ةنس ةئام ثالثب حيسملا لبق ناك يذلا يمورلا وه :ليقو ءرضخلا هريزو
 (لمجلا ةيشاح) .مظعألا هئاول بحاص رضنلا ناكو ؛هكلمو هنكف هللا تإف ةلماللابو اعز

 شاع هنكل مَتِلَع ميهاربإ دهع يف دورمن دعب ناك و .دهاجم لاق امك اهرسأب ايندلا كلم «ينانويلا سوفليف نب ردنكسإ

 احلاص اكلم ناك امنإو ءاكلم الو ايبن ناك ام هنأ حيحصلاو :ريثك نبا لاقو .اولاق ام ىلع ةنس ةئام تسو افلأ اليوط

 ليوط رهدب لوألا نع ارحأتم ناكف -مورلا همايأب خرؤي يذلا يمورلا ردنكسإ وهو- يناثلا نينرقلا وذ امأو ءالداع
 وهو .فوسليفلا سيلاطاطسرأ هريزو ناكو «ةنس ةئام ثالث نم وحنب 3ع حيسملا لبق اذه ناك «ةنس يفلأ نم رثكأ

 يناثلا نود لوألا وه ه نآرقلا ف "نينرقلا يذ'"ب دارملاف «ةنس نيثالثو اتس شاع «ارفاك ناكو ءاراد براح يذلا

 .اهرغمو اهعلطم يأ سمشلا ينرق هغولب لجأل ؛بقللا اذه بقل هنأ :"ريبكلا" فو ."نايبلا حور" نم اصخلم
 ةرابع ةغللا يف ببسلا :اببس (دوعسلا يبأ ريسفت) .هناطلسب ةقلعتملا هدصاقمو هكلم تامهم نم يأ :هيلإ جاتحي
 (ريبكلا ريسفتلا) .ةلآلاو ةردقلاو ملعلا لوانتي وهو .دوصقملا ىلإ هب لصوتي ام لكل ريعتسا مث «لبحلا نع
 نإو هنإف ؛هيف دعب ال انيع هتيمستو «طيحملا رحبلا "نيعلا" نم دارملاو .عقاولا بسحب ال سحلا بسحب يأ :برغت
 تاذ تراص اذإ ريبلا تيمح نم دوسألا نيطلا يهو :ةئمح نيع .ةرطقك هللا ةمظع ىلإ ةبسنلاب وهف اندنع مظع

 ةرك ردق يهو «ةعبارلا ءامسلا ف سمشلا نإ :لاقي امع باوح :نيعلا يف اميورغو (نيلامكلا ريسفت) .ةأمح
 ؛ىأر ام رابتعاب نادحولا اذه نأب باحأف !؟اهيف اهرغت ضرألا يف نيع اهعست فيكف ؛ةرم نيتسو ةئام ضرألا

 .ةبراغو ةعلاط سمشلا رحبلا بكار ىري امك ةقيقح ال

 مل اذإ رحبلا يف بيغت اهنأك سمشلا ىري رحبلا بكار نأ امك ةقيقحلا يف كلذك نكت مل نإو يأ :نيعلا يأر يف

 - نع ربخي مل ىلاعت هللا نأ : "ةيمجنلا تاليوأتلا" يفو ؛"ريبكلا" نم ءرحبلا ءارو بيغت ةقيقحلا يف يهو .ءطشلا ري



 فهكلا ةروس ” 4 4 رشع سداسلا ءزجلا

 ماهيب نّيئَرَقْلا اَذَي اَلُف نيرفاك 1 و نيعلا يأ اًهَدبِع َكَجَوَو ايندلا نم مظعأ يهف الإو

 لن انآ اف .رسألاب مامي ا مسيري

 رثك ذل

 فلا لع 5 906 .ةفيرتتو يازهيا بصنب ةءارق فو قايل لامالاو

 نيع يف برغت اهدجو" :لاقف ءاهيف امبورغ نينرقلا يذ نادجو نع ربخأ امنإو «ةثمح نيع يف ايورغ ةقيقح -

 نايرج نكمتي مل اعضوم رحبلا يف غلب نأ ىلإ هبكرم ىرجأو ؛برغلا رحب بكر نينرقلا اذ نأ كلذو ؛"ةئمح
 (اصخلم) .ةئمح نيع يف برغت اهدجو اميورغ دنع سمشلا رظنف هيف بك ارملا
 ورمع نب هللا دبع نع يورو .ماهلإلا هنم دارملا نأب ءهبطاخ ىلاعت هنأب ايبن ناك هنأ معز نم لالدتسال در :ماغإيب

 ل" يببلا لاق اعوفرم هذ ةريره يبأ نع مكاحلا جرخأو .نآرقلا رهاظ وه امك ايبن ناك هنأ هد صاعلا نب

 ةلباقم يف انسح هامو [.ةغلابملل ردصملب فصو] :انسح (نيلامكلا ريسفت) ."ال مأ ايبن ناك نينرقلا اذ يردأ

 كناسحإ امإو ءاوبأ نإ لتقلاب كبيذعت امإ مالسإلا ىلإ ةوعدلا دعب مهرمأ يف ريخم تنأ يأ ."بيطخلا" نم «لتقلا

 امإو بيذعتلا امإ مهعم كنأش نكيل يأ «رييختلا نود ميسقتلاو عيزوتلل "امإ"و "امإ" نوكي نأ زوجيو .رسألاب
 (نايبلا حور) .بات نمل يناثلاو هلاح ىلع ىقب نمل لوألاف .ناسحإلا

 يف نأ :هليصفتو :نايبلل ةفاضإلاو (نيلامكلا ريسفت) . ملظ نم انآ" كينخيتلا ىلإ مهل ايعاد نينرقلا اذ ئبعي :لاق

 يازلا دعب ةزمهلا ةحتفب يهو يئاسكلاو ةزمحو صفح ةءارق :اهدحأ «ناتءارق "نيسحلا ءازج هلف" :ىلاعت هلوق

 نيونت ريغ نم ةزمهلا مضب يهو نيقابلا ةءارق :امهيناثو .ريسفتلا ىلع هبصن :ءارفلا لاق ءئسحلا ءازج يأ ةنونم
 هلف :ئععملا نوكي ىلوألا ةءارقلا ىلعف ؛حراشلا هيلإ راشأ امك نايبلل ريدقتلا اذمب ةفاضإلاف ؛ئيسحلا ءازج يأ

 هلف :لوألا ,ناهجو عفرلا ةءارق ىلع يأ ةيناثلا ةءارقلا ىلع امأو .ةبه بوثلا اذه كل :لوقت امك اءازج ىسحلا

 ةبوثملا ءازج هلف" :ريدقتلا نوكي نأ :يناثلاو ؛حلاصلا لمعلاو ناميإلا يه ئسحلا ةلعفلاو ؛ئيسحلا ةلعفلا ءازج

 ."ريبكلا"و "بيطخلا" يف امك ؛ةروهشم ةفصلا ىلإ فوصوملا ةفاضإو ءنيسحلا

 وأ ءامب ايزحب ىيسحلا ةبوثملا هلف يأ رورحملا رمضملا نم وأ «ربخلا يف أدتبملا ريمض نم لاحلا ىلع :اءازج بصنب
 ةهجج" «ءزييمتلا يأ :ريسفتلا ىلع هبصن (نيلامكلا ريسفت) .ءازج هب ىرجي يأ الاح ردقملا هلعفل ةيردصملا ىلع

 نم هل ةنئاك نئسحلاف :ريدقتلاو "نيسحلا" وهو رخؤملا أدتبملا ىلإ رورحملاو راحلا وهو «مدقملا ربخلا ةبسن يأ "ةبسنلا
 (لمجلا ةيشاح) .لمأت «ءارجلا ةهج



 فهكلا ةروس ظ معه رشع سداسلا ءزجلا

 عَن 4 .هيلع لهسي ام. هرمأن يأ 20 اسي اًنرمأ نِم هَل لوَقَتَسَو ةبسنلا ةهجل يأ

 ْلَع ُعْلظَت اًهَدََجَو اهعولط عضوم سن َعلَطَم ْعَلَب اَذِ ْنَهَح .قرشملا وحن مت اَئَبَس
 نأل ؛فقس الو سابل نم 0 ارتي سمشلا يأ اَيوُد نِّم مُهَل لع ْمَّل جنزلا مهِرَرَق

 دنع نورهظيو سمشلا عب دنع اهيف نوبيغي بورس محلو «ءانب لمحت ال مهضرأ
 نم نينرقلا يذ دنع يأ ِهّيَدَل امب اََطَحَأ َدَقَو انلق امكرمألا يأ َكِلاَذك .اهعافترا

 20 يصد مح هد يسم قيمت .املع مو اًربُخ امهريغو دنجلاو تالآلا

 ةيشاح) .اهقرشم ىلإ الصوم ءسمشلا برغم نم اعجار اقيرط كلس يأ نيعمب "عبت"و "عبتأ" نأ مدقت :عبتأ مث
 ؛هيف نولظتسي ءانب الو ءسمشلا رح نم هب نورتتسي سابل مهل سيل يأ :سابل نم (دوعسلا يبأ ريسفتو ؛لمجلا
 (نايبلا حور) .امتواحر ةياغل ؛ةينبألا كسمت ال مهضرأ نأل

 ؛مهيلع سمشلا عاعش عوقو نم عنمي لبج الو فقس نم مهل ءيش ال هنأ :لوألا ؛نالوق هيف خا مهضرأ نأل

 هانعم نأ :يناثلاو ءاهورغ دنع نورهظيو سمشلا عولط دنع اهيف نوبيغي برس مهل وأ «ءانب لمحت ال مهضرأ نأل
 (لمجلا ةيشاح) .ادبأ ةارع تاناويحلا رئاسك نونوكيو مط بائي ال

 كمسلا نوداطصيو :اهعافترا دنع (نيلامكلا ريسفت) .ضرألا تحت رفحي ام :كيرحتلاب برسلا :بورس

 .اهورغ دنع نورهظيو سمشلا عك دنع اهيف نوبيغي بورس مهلو :يزارلا لاقو «ءسمشلا يف هنوخبطيو
 اهاوز دنع يأ :هلوقب "اهعافترا دنع" هلوق ناميلس خيشلا رسف اذه ىلعف ءضرألا يف قش وهو عمج بورسو
 مهيف هرماوأ ءكلملا ةطسبو ناكملا ةعفر يف هانفصو امك نينرقلا يذ رمأ يأ :رمألا يأ .ليللا يف كلذو مهنع
 (يواضيبلا ريسفت) .رايتخالاو رييختلا نم برغملا لهأ يف هرمأك
 رصنلاب هعم هللا نأو «نينرقلا يذ نأشب ُءانتعالا كلذب رابخإلا ةدئافو «هللا مالك نم ةفنأتسم ةلمحلا :انطحأ دقو

 هملع الإ هب طيخي ال اغلبم تغلب هتدعو هدونح ددع ةرثك نأ يعي :املع (يواصلا ةيشاح) .لح امنيأ نوعلاو

 ؛لامشلا ةهج نم رخآ اببس عبتأ برغملاو قرشملا غلب امل نينرقلا اذ نإ مث يأ :عبتأ مث (نيلامكلا ريسفت) .هناحبس
 عضوم نأ رهظألا :"ريبكلا" يفو (لمجلا ةيشاح) .نيلبحلا يأ نيّدسلا نيب هريسم يف غلب اذإ نح هيف اذحآ رمتساو

 ؛كرتلا ضرأ عطقم يف ناكملا اذه :ليقو «ناجيبرذآ نيبو ةينيمرأ نيب نالبح :ليقو ؛لامشلا ةيحان يف نيدسلا

 قدنخ ءارو عيفر ناينب هنأ فصوو هدهاشف «هيلإ اناسنإ هّجو اهحتف مايأ ناجيبرذآ بحاص نأ :"يربطلا خيرات" يفو
 - ثعبف «مدرلا اذه حتف هنأك مانملا يف ىأر هللاب قئاولا نأ :"كلامملاو كلاسملا" باتك يف هب ذادرخخ نبا ركذو .قيمع



 فهكلا ةروس مع رشع سداسلا ءزجلا

 امَوَق امهمامأ 1 نانو .رِهم َكِحَو قايس امك امهتين ان 8و كاس مقرا دالب

 ءايلا مضب ةءارق يو يطب دعب الإ هنومهفي اي يأ ع يحمل 2 ُةِلَدَق نوُهَقَفَي نوذاكي ال

 يلعو ةزمحل 1

 نامسا امه هكرتو ةزمهلاب َجوُجَأَمَو َجوُجَأَي َّنإ ِنّيَترَقْلا اَذني أولاَق .فاقلا رسكو

 انيلإ مهجورخ دنع يغبلاو بهنلاب ِضَرألا ىف َنوُدسْفُم افرصني ملف نيتليبقل نايمجعأ
 ودوم يسع كيو #1 نعح دع نط .خ اا 2 ىلا 1 و هل نإ

 مهنيبو انتيب لعجم نا ىلع اججارح سد يو ؛لاملا نم العج اجرح َكل لعجم ّلَهف

 ريثك نبال اعنام يأ ميف .ماخذإ ريخ نم نينوتلاب ةعارق قو ىتكَم ام لاق ..انيلإ نولصي الف ارجاح مه اَدَس

 ص” هديل يل ةحاسم القا يل هقولمح يذلا كح نيرو هريظو لاذا نعت
 : كر : 5 ٠

 ؛ديدح نم نبل نم ءانب هثأ :اوفصوف ةودهاشو هيلإ اولضو يح باويألا باب نم اوجرتعف ؛ةونياغيل هيلإ عوقلا ضعب -

 .دتقرمسمل ةيذاخخا جاقبلا ىلع ليلدلا مهسرعتا ,عوجرلا اولواح امل مهإ مث «ءلفقم باب هيلعو «باذملا ساحنلاب ادودشم

 .لاحلا ةقيقحب ملعأ هللاو ؛ةرومعملا نم يبرغلا يلامشلا عبرلا يف هعضوم نأ اذه ىضتقم :ناحيرلا و لاق

 ةهحل مهفأ الإ ضرألا طسو يف اوناك نإو جوجأمو جوحأي نأل ؛لامشلا ةهح هلصوت رخآ اقيرط يأ :
 ةئام سمح اهمامتب ضرألا ةفاسم :وهضعب لاق .طيحملا رحبلا ىلإ ىهتنت - ادج ةعساو مهضرأ نأل - قاسشلا

 قلخلا ةلمجل ةثالثو ةعبس اهنم ةشبحلل ؛ةرشع ىقبت ءجوجأمو جوجأي نكسم نوعستو ةئامو «راحب ةئامثالث ؛ماع

 (نيلامكلا ريسفت) .صفحو ريثك نباو ورمع يبأل نيسلا جوفي (يواصلا ةيشاح) .مهريغ
 هوا ياسا رد اهيايعااس :آلا هلوق ف يأ "دعبو' :هلوقو «ةيآلا هذه ف يأ :انه

 نيتليبقل نايمجع نامسا .هريغل هكرتو ؛مصاعل :ةزمهلاب .مهريغ نوهقفُي ال يأ :فاقلا رسكو ءايلا مضب .اهّمضو
 :ليقو «ةيملعلاو ةمجعلل 0 ملف ؛لبحلا نم جوحأمو .كرتلا نم جوجأي :ليقو ءحون نبا ثفاي دلو نم

 (نيلامكلا ريسفت) .ثينأتلاو فيرعتلل امهفرص عنمو «نايبرع
 الإ اسباي الو .هولكأ الإ رضخأ ائيش اهيف نوعدي الف ء.مهضرأ ىلإ عيبرلا مايأ نوجرخي اوناك مهأ يأ :موهجورخ دنع
 جارخلاو جرخلاو :اجرتخ (لمجلا ةيشاح) .مهجورخ دعي نودسفيس مهأ :هانعم ليقو .مهضرأ هولخدأو هولمتحا
 «سأر لك ىلع ناك ام ع :ليقو ءردصم جرخلاو ةمذلاو «ضرألا ىلع ام جارخلا :ليقو .لاونلاو لونلاك دحاو

 (دوعسلا يب أ ريسفت) .هؤادأ كمزل ام ج جارخلاو هب تعربت ام جرخلا :ليقو «دلبلا ىلع ناك ام جارخلاو



 فهكلا ةروس 0 مسيو رشع سداسلا ءرجلا

 ١> امذز مينو زكتنت لمجأ مكعم هبلطأ امل وب نوع اعوت دسلا مكل لعحأو
 لمحو اهب نيف هاب ني يلا ةراجحل ١ ردق ىلع ُهعطق ييوفريب قوات .ًانيصح ًازجاح

 ريزلاب يب ةريبكلا ةعطقلا :ةربزلا
 لوألا مضو امهحتفو نيفرحلا مضب نيَفَدَّصلَآ َنْيَب ئَواَس اذإ َْيَح محفلاو بطحلا اهنيب

 أوحفنآ َلاَق كلذ لوح رانلاو خفانملا عضوو «ءانبلاب نيلبجلا يناج يأ يناثلا نوكسو
 عانبلا لوح

 وه 2) ارطق هيلع عرفا ينوتاَء لاق رانلاك يأ اَراَن ديدحلا يأ ءَهلَعَج اذإ ََْح اوخفنف 3 در "”" ه4 5 | م ا 2 م داع م هاه

 ساحنلا : رف .يناثلا 0 ؛لوألا نم فذحو نالعفلا هيف ع زانت .باذملا دابا
 "سييعا بسك ليه وق

 ؛اقرخ م اوك ثلا لتس او هتسالمو هعافترال ل هروط الهه نأ حوحو
 ا

 ءايوق :ازجاح (نايبلا حور) .ءانبلا يف اهنم دب ال تالآلابو «لمعلاو ءانبلا نونسحي عايضو ةلعفب :مكنم هبلطأ ال
 ةئام نيدسلا نيب ام دعب :ليق ,نيلبحلا نيب ام دس يح :يخفلاو :بطخلا .ةراجحلاب ةملثلا دش :ةانعم لضأ مدرلاو
 لك - ةكرحم - فدصلا :نيفدصلا نيب .يقاطلا رمجلا :محفلا :سوماقلا يف :محفلا (نيلامكلا ريسفت) .خسرف
 ءرانلا خفن ةلآ وه خافنم هيف لاقيو «ءخفنم عمج "خفانملا" :هلوقو ."سوماق" ءهوحنو طئاح نم عفترم ءيش

 (نيلامكلا ريسفت) .رماع نباو ريثك نباو ورمع يبأل :نيفرحلا مضب ."سوماق"
 ةرارح هللا عنم ثيح نينرقلا يذل ةمارك هذه يأ :اوخفنف (نيلامكلا ريسفت) .صفحو يلعو ةزمحو عفانل :امهحتفو
 «ببصأ يأ :غرفأ .كلذ نم مهيرق عم رانلا نم بعصأ هنأ عم «ساحنلا نوغرفيو نوخفني نيذلا ةلمعلا نع رانلا

 :ليقو .فكُ سابع نبا نع متاح يبأ نبا هاور اذك رطقي هنأل :باذملا ساحنلا وه .هيف خوفنملا يأ "هيلع" :هلوقو

 ؛نالعفلا "ارطق" :ىلاعت هلوق ف عزانت يأ :هيف عزانت (نيلامكلا ريسفت) .ديدحلا :ليقو ءرفصلا :ليقو ءصاصرلا
 .هيلع يناثلا ةلالدل ؛لوألا فذحف ءارطق هيلع غ رفأ ارطق ئوتآ :هريدقت ."غرفأ"و "ىئيوتآ" امهو

 نع ناخيشلا ىور :ابقن هل اوعاطتسا امو .هريغ الو مدق هيلع تبثي ال ناكف «ةموعنلا :ةسالملا :هتسالمو

 :مهيلع يذلا لاق هنوقرخي اوداك اذإ يح موي لك هنورفحي" :دسلا يف لاق هنأ تي هللا لوسر نع هو ةريره يبأ
 لاق سانلا ىلإ مهثعبي نأ هللا دارأو مهتدم غلب اذإ يح «ناك امث دشأك هللا هديعيف :لاق ءادغ هنورفحتسف اوعجرا
 نيح هتئيه ىلع هنودجيف ذوعحربأ :لاق «ئثتساو «ىلاعت هللا ءاش نإ ادغ هنورفحتسف اوعجرا :مهيلع يذلا

 (نزاخلا ريسفت) ".مهنم سانلا رفتو هايملا نوقتسيف «سانلا ىلع هنم نوجرخيف هنوقرخيف هوك رت



 ده ةروس / ا ظ رشع سداسلا ءزجلا

 ؛ةمعن قَئْنْي ٌدَحَر هيلع ءلع رادقإلا يأ ّدسلا يأ اَذدَه نينرقلا وذ َلاَق .هكمسو هتبالصل

 ا .ُهلَعَج ثعبلا نم بيرقلا مهجورخمب َنَر ُلَعَو َءاَج اذإف مهجورخ نم عنام هنأل

 و :ىلاعت لاق .انئاك م 7 اقح هر مهجورخب َتَر ٌدَعَو َناكَو طومي "ا
 الق
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 ا ؛هب طلتخي ضَحَب ىف ٌجوُمي مهجورخ موي ٍدِيْموَي ٌمُهَّصْعَب
 انضرعَو 0 اً ةمايقلا موي دحاو ناكيم .يفا ل قئالخلا يأ هنت ةنَ ثعبلل نرقل

 ديول "نيرفاكلا" نم لدب ٍرْميَعَأ تناك َنيِذْلآ 22 ضرع َنيِرِفكََ و وي َمَهَج انبرق

 ةئام نيلبحلا نيب يلا ةحتفلا ةعسو ءاعارذ نيسمح هضرعو عارذ ّيئام هعافترا ناكف :هضرع يأ هنخن يأ :هكمسو

 اذإ ىح موي لك هنورفحي" :دسلا يف لاق هنأ 5 هللا لوسر نع ء#د ةريره يبأ نع ناخيشلا ىورو .خسرف
 مهدم غلب اذإ يح ءناك ام دشأك هللا ديعيف :لاق ءادغ هنورفحتسف اوعجرا :مهيلع يذلا لاق هنوقرخي اوداك

 "نئتساو «سدقتو ىلاعت هللا ءاش نإ ادغ هنوفحتسف اوعجرا :مهيلع يذلا لاق ءسانلا ىلإ مهنعبي نأ هللا دارأو

 رفتو هايملا نوقستسيف «سانلا ىلع هنم نوجرخيف «هنوقرخيف هوكرت نيح هتئيه ىلع هنودجيف نوعجريف" :لاق
 لمأت ءهل مهقرخ دعب اكد ريصي نأ لامتحال ؛"اكد هلعج" هلوق نم ةيآلا يف ام يفاني ال اذهو ".مهنم سانلا

 .تالوطملا يف ةروكذم ةليوط مهتصقو :”حورلا"و ”لمحلا" نم اصخلم

 :نولوقيف «ءءامدلاب ةبضخم عجرتف «ءامسلا ىلإ ماهسب نومريف ؛مهنم نورفنيف سانلا ىلع نوجرخيف يأ :مهجورنع

 دعب طسبنا املكو ءضرألاب ايوتسم :اطوسبم .ةوسقو ةوق نودادزيف ءءامسلا يف نمو ضرألا يف نم انرهق
 نعأ | .انلعجو يأ دض هنأك لعجلا كرتلا :"”سوماقلا" ف] :مهضعب انك رتاو (نيلامكلا ريسفت) .كدنا دقف عافترالا

 ؛ءلاجدلا توم بقع كلذو ءمهجورخ دنع ماحدزالا ةدلش نم رخآلا مهضعبب طلتخي مهضعب انريصو انلعج

 .هب نوتوميف مهفونأ يف ادود مهيلع هللا طلسي مث .مهنم ارارف روطلا لبح ىلإ نينمؤملاب تؤ ىسيع زاحنيف

 (لمجلا ةيشاح) .ركذ وأ دروب مهنم نّصحت نم ىلإ نولصي الو «سدقملا تيب الو ةنيدملا الو ةكم نولحدي الو
 يذ لك حور ع اهدنعف ىلوألا ةخفنلا امأو ('مهانعمجف' :هلوق يف بيقعتلا ليلدب «ةيناثلا ةححفنلا يأ :روصلا يف خفنو

 ىلع ضرعلاف فقوملا موي دارملا ناك نإ :لئموي .اماع نوعبرأ هنأ :حيحصلاو «نيتحفنلا نيب يذلا ردقلا يف فلتخاو .حور

 اهيف مهوحد نع ةيانك نوكيف ؛ممهي اهجازتما ضرعلاب دارملاف هضاضفنا دعب دارملا ناك نإو ءراهظإلاو بيرقتلا نيعمب هتقيقح
 (يواصلا ةيشاح) .باجح اهنيبو مهنيب نكي مل هنأ ىلإ ةراشإلا لوألا ىلع ديكأتلا ةدئافو ءامب مهبيذعتو

 نوكي نأو ءاتعن وأ انايب وأ "نيرفاكلا" نم الدب ارورحم نوكي نأ زوجي :"نيمسلا" فو :"نيرفاكلا" نم لدب
 (لمجلا ةيشاح) .رمضم أدتبم ربخ اعوفرم نوكي نأو :"مذأ" رامضإب ابوصنم



 فهكلا ةروس م6 1 رشع سداسلا ءزجلا

 (2) اًعمس َتوُعيِطَتَسَي ال أوُناكَو هب نودتهي ال ّيمع مهف ؛نآرقلا يأ ىركِذ نَع ٍءاَطغ ىف
 .هب نونمؤي الف هل اضقن ؛مهيلع ولتي ام لك ىبنلا نم ' اوعمسي نأ دوزنقي ل ع

 ع

 سا

 ءاَيلوَ قود نو + وع ىسيعو كئالم يأ ىِداَبِع ايدهكي نأ اورق نيل[ ب بشقأ

 نأ اونظأ :ئيعملا .فوذحم "بسح"ل قاثلا لوعفملاو ."اوذحختي'ل نا لرعفع 56

 ءالؤه -- انَدَمَعُأ اَنِإ الك ؟هيلع مهبقاعأ الو ينبضغي ال روكذملا ذاختالا

 يستضيف ةتخأوزهخس لح أ :هلوقب مهنيبو «زيمملا يبلع ز زييت (2) ًالدتعأ

 اورفك َنيِذَل كيلو .هيلع نوزاجي المع 9 اعْنُص َنوُنسَحن ْمِكْنَأ نونظي َنوُبَسَح ْمهَو

 باوثلاو باسحلاو ثعبلابو يأ ءِهيآَقِلَو هريغو نآرقلا نم هديحوت لئالدب َحِهَبَر ِتَياَكب

 .اردق مهل لعجن ال يأ م انْزَو ِةَميِْلآ موي مه قت اَلَق تلطب ْحُهلتعَأ تطبق باقعلاو

 اهل

3 5 1 
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 لعجو "اوذختي نأ" لوألاو يأ "خلإ بسح"ل يناثلا لوعفملاو :هلوقو ؛"يدابع" «لوألاو يأ :ناث لوعفم
 (لمجلا ةيشاخ) ..لمأت' فالكلا قا فذخ الو "بسخح" ىلوعفم دسم اذداس "اوذختي نأ" :هلوق "نيمسلا"

 "ديول ,؟يسحلا و عتنم. دسم كنس ةلضلا »نإ :ليقو..ةةيلع مهيقاعأ الو ةنايطغع ىلعت ال يأ ءابلا دعب :قبضعيال

 (نيلامكلا ريسفت) .حيبقلا نظلا كلت نع مهل عدر
 .هل أيهي امل وأ فيضلا ناكمل مسا لزنلاو ءالزن مهياذع لحم يمس ثيح مهئازهتسا عون مالكلا يفف يأ :لرنلاك

 عمج فيكو يدب هلصأ نأ عم زييمتلا عمج فيك :هلصاح لاؤس باوج :زيمملا قباط زيمت (يواصلا ةيشاح)
 :"دوعسلا يبأ" فو (لمجلا ةيشاح) .زيمملا ةلكاشمل هعمج نأ :باوجلا لصاحو ؟عمجي الو ٍئثي ال وهو ردصملا
 .اهعونتب ناذيإلل عمجلاو «زييمتلا ىلع بصن "الامعأ" هلوق

 .قيقحتلا ىلع مهامعأ نزوت رافكلا نأل ؛كلذب حراشلا لّوأ امنإو .مهذتسنو مهيردزن لب يأ :اردق مه لعجن ال

 نيذلا كئلوأف هنيزاوم تفح نمو «نوحلفملا مه كئلوأف هنيزاوم تلقث نمف قحلا ذئموي نزولاو :ىلاعت هللا لاق

 الو ارادقم يأ "انزو ةمايقلا موي محل ميقن الف" :ىلاعت هلوق نيعمف .نوملظي انتايآب اوناك امي مهسفنأ اورسحخ

 مهل لعجب الو يأ :ةروكذملا ةيآلا نعم يف "دوعسلا يبأ" يف اضيأو «"ربكألا هقف" حرش يف امك هللا دنع ارابتعا

 .ةرملاب تطبح دقو ةحلاضلا لامعألا هرادم نأل ؛ارابتعاو ارادقم



 فهكلا ةروس م رشع سداسلا ءزجلا

 اَمي ُمَهَج ْمُهَوَاَرَج ءاقباو هريغو مهلامعأ طوبح نم تركذ يذلا رمألا يأ َكِلَذ

 اوُلِمعَو أوَُماَء َنيِذَّل نإ .اممم اءوزهم يأ 2 7 اًوُره ىِلسُرَو تيا اود أورفك
 ءاهالعأو ةنجلا طسو ب و هللا ملع يف تناك تحلل

 3 ًالَوِح اَنْبَع نوبلطي َنوُغَبُي آل ايف َنيِدلنُخ .ةلزنم مجو "ل45 نايبلل هيلإ ةفاضإلاو

 ةلادلا ٍَرِتَملكَل هب بتكي ام وه اًداَدِ هؤام يأ خبل ناكل لق .اهريغ ىلإ ًالوحت
 ءايلاو ءانلاب دفنت نأ لَثَق اهتبانك قف قَبل َدِقَتَل هب بنكت :نأب ؛هبئاجعو همكح ىلع

 و تق 2 مق 224 هيف ةدايز 2 ادقف رحبلا يأ فلكمت امدح ْوَلَو قمل غرفت

 ا «ناث ًادتبم 'مهؤارج"و لوأ أدتبم "كلذ" نوكي نأ :يناثلا .اهسأرب ةلمج "منهج مهؤازج"و «كلذ رمألا يأ
 «كايب و كلف مهؤارج"و ٠ ًادتبم "كلذ" نأ *:ثلاغلا .هب مهؤارج يك ف وذم دئاعلاو ؛لوألا ربح > هربخخ و وهو .هريخخ

 لإ

 .رمضم أدتبم ربخ وأ نايب وأ لدب "منهج"و «هربح "مهؤازج"و اضيأ أدتبم "كلذ" نوكي نأ :عبارلا .هربخ "منهج" و
 اربخ "منهج"و أدتبم "مهؤازج" نوكي نأب قداص وهو ةفنأتسم "ونهج مهؤازح" ةلمج نأ ىلإ كلذب راشأ :ءادعباو

 .لوألا ربح هربخو وهو يناثلا ربخ "منهج"و ناث أدتبم "مهؤارج"و لوأ أدتبم "كلذ" نوكي نأ حصيو ءسكعلاب و

 (كرادملا ريسفت) .هلسرو هللا تايآب مهئازهتساو مهرفكب منهج مهؤازج يأ :خلإ اورفك امب (يواصلا ةيشاح)
 نأب باحأف «يضاملاب ريع ملف # ؛لبقتسملا يف اهفولخدي مهذإ :لاقي امع باوج وهو ءاوقلخي نأ لبق يأ :هللا ملع يف

 ١ ١١( :ءايبنألا)  ىَنْسُحْلا انِم ْحِهَل تَقَبَس َنيِذَلا نإ :ىىلاعت هلوق ريظن وهف ؛مهقلخ لبق مهل ترقتساو تتبث دارملا

 تاجردلا رابتعاب يأ "اهالعأ" :هلوقو .اهئازجأ نيب طسوتملا ناكملا يأ :ةنجلا طسو وه (يواصلا ةيشاح)

 ىلعأ :سودرفلا :"يواضيبلا" قو ؛"ةتس ةئام ةجردا لك :ةجرد ةئاه ةيحلا تاحرد نأ" :درو دقف:غروصقلاو

 (لمجلا ةيشاح) .لحنلاو مركلا عمجي يذلا ناتسبلا هلصأو «ةنجلا تاجرد

 ام اهيف نأل ؛اهريغ ىلإ اهنع الاقتنا يأ :الوحت ."لمجلا ةيشاح" نم ,روصقلاو تاحردلا رابتعاب يأ :اهالعأو

 دق اننإ دمحم اي :تلاق دوهيلا نأ اهوزن ببس :رحبلا ناك ول لق (يواصلا ةيشاح) .نيعألا ذلتو سفنألا هيهتشت

 تابثإو «هيلع راكنإلا كلذب مهدصقو 'اليلق الإ ملعلا نم متيتوأ امو" :لوقت فيكف «ريثك ملع اهيفو «ةاروتلا انيتوأ
 هلوق ىضتقم نأل ؛اهغارفو تاملكلا دافن ىلع لدت ةيآلا :تلق نإ :دفنت نأ لبق (يواصلا ةيشاح) .مهل لضفلا

 (يواصلا ةيشاح) ."ريغ" ئيعمب "لبق" نأب :بيجأو !؟دادملا غارف دعب غرفت اهنأ "يبر تاملك دفنت نأ لبق"



 ميرم ةروس مها رشع سداسلا ءزجلا

 آَمْنَأ َنلِإ ْوُيَرمَلْعُِم يمدآ رشم أتأ امنإ لق .زييمتلا ىلع هبضنو 1 غرفت ملو دفنل
 ىلإ ىَحوي :ئععملاو اهتيردصم ىلع ةيقاب "ام"ب ةفوفكملا "نأ" حو هل مكه

 اًكَدنَص هلع َلَمَقَيلَك د ازحلاو ثعبلاب ءهَبَر َءآقِل لمأي وية رن هلإلا 50

 م أ يئاري نأب اهيف يأ ههَبَر ةذدابعب كِرشُي لَو

 نيتيآلا * فلخ مهدعب نم فلخف## الإ وأ «ةيندمف اهتدجس الإ وأ «ةيكم ميرم ةروس

 ةيآ نوعستو عست وأ نامث يهو ناتيندمف

 ميرا نمحرلا هللا مسي

 ىلإ ةراشإ اذه :يه غرفت ملو .ةيطرش "ول" ظفل نأل ؛"خلإ انئج ولو" :ىلاعت هلوقل فوذحم باوج اذه :دفنل

 "يبر تاملك دفنت نأ لبق" هلوق ىضتقم نأل ؛اهغارفو تاملكلا دافن ىلع لدت ةيآلا نأ :هلصاح «لاؤسو باوج

 رفا دقنلا يت بضع هم ع رض امذكا "ريغ" يس "لثقا" ظقلا ل 3أ باول ليماحوا#ولدللا غاارل بعيب غ رقت انقأ

 تلون (لمجلا ةيعاحإ) ."تود" نفع وأ "ريغ" ىععابم "لبق" نأ :”فاشكلا" يف ركذو:قر تاعلك دفتت 1و
 امو" نوؤرقت مث "اريثك اريخ ىنوأ دقف ةمكحلا تؤي نمو" مكباتك يف :بطخأ نب يبيح لاق نيح ةيآلا هذه

 كلذ نأ نعي «باطنخملا اذه اهلهأ تظانع نقيكف «ريثك ريخ ةاروتلا نأ نإ يقي هلاك "ةليلق الإ ملعلا نم متيتوأ

 ."حورلاو كرادملا" نم هللا تاملك رحب نم ةرطق هنكلو انيلإ ةبسنلاب ريثك ريخ

 .ايرلا لهأ هلعفي امك ايفخ اكارشإ الو ,هئاقلو مكر تايآب اورفك نيذلا هلعف امك ايلج اكارشإ :! كرشي الو

 لمعأ نإ :386 هللا لؤسرل لاق ريغز نب تدب يق اةيآلا هذه تلزن :ليق :خ! يئاري نأب (دوعسلا يبأ ريسفت)
 :هل لاق هنأ اضيأ يورو :"هيف كروش انم لبقي ال هللا نإ" :2265 لاقف ءنّرس دحأ هيلع علطا اذإف «ىلاعت هلل لمعلا

 (ريبكلا ريسفتلا) ."ةينالعلا رجأو رسلا رجأ :نارجأ كل"

 الإ نآرقلا يف احيرص اهفساب ةأرما ركذت ملو .روهشملا ملعلا ال ةروسلا مسا ركذ دوصقملا ناك نإو اهيف ررض الو "مالسلا

 نم فنأي ميظعلا نأل ؛هللا ةجوز امفأ رافكلا نم معزي نمل تيكبتلا :كلذ ةمكحو ءاعضوم نيثالث ف هيف تركذف ؛ميرم

 (يواصلا ةيشاحإ .اهمساب تحرص ام اقح نومعزت ام ناك ول :مه لوقي هللا نأكف ءاهمساب هتحوز ركذ
 .ةدجسلا ةيآ الإ : ةوعتسلا نم" ةرابعو ءاهتيا يأ :اقدجس الإ وأ
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 نايب (ج) آّيركَر "ةمحر" لوعفم هَدَبَع َكَبَر ِتَحَر ُرْكِْذ اذه .كلذب هدارم. ملعأ هللا
 فوج اًرس © اًيِفَح ءاعد ىلع المتشم ِءاَدِن ءُهَّبَر ىئّدات "ةمحر"ب قلعتم ْذإ .هل

 رف ع

 سول لَعَتْشاَو تم هعيمج ُمِظَعْلا فعض َنَمَو ْنِإّبَر َلاَق .ةباجإلل عرسأ هنأل ؛ليللا

 رك عياش ياميات يضف يحي رشتنا يأ لعافلا نع لّوحم زييمت ايش نم

 مهو اًيقش بر كايإ يئاعدب يأ كاباَعُدب ْنحأ ْمَلَو كوعدأ نأ ديرأ نإو «بطحلا يف
 وا

 هل و لا ا م ا .نأي اميف ىبّيخت الف ؛ىضم اميف ابئاخ يأ

 اي :لوقي ناك هنأ هنو ىلع نع هحام نبا هاور ام كلذل دهشيو ءمظعألا هللا مسا وه :يدسلا لاقو :ملعأ هللا

 ًأدتبم ربخ "ركذ" ىلاعت هلوق نأ ىلإ ةراشإ :اذه (نيلامكلا ريسفت) .ةروسلا مسا وه :ليقو .يل رفغا ءصعيهك
 متم لاني يركز" «"ةلجر" لوعفم "مانعا هلويفم لإ تقاتقم "ركذا" ىلتلقا اذه يأ رق اذهع :ءريدقت مفرد
 لمع نم عنمت ال ءاتلا اذهو "هدبع" هلوعفمو ؛هلعافل فاضم "ةمحر" يأ :خلإ ةمحر ركذ ."حورلاو بيطخلا" نم

 (لمجلا ةيشاح) .هلمع نم عنمت يلا ةرملاو ةدحولل تسيلف ءاعضو اهي نرتقم يأ اهيلع ٍنبم هنأل ؛ردصملا
 ماللا نأ ىلإ راشأ :هعيمج .هادان نأ تقو هايإ ىلاعت هللا ةمحر يأ ءال نامز فرظ وه يأ :"ةمحر"ب قلعتم ذإ

 ىفتكي نح ةيدهع "مظعلا" ف ماللا تسيلو «ةفاضإلا نع انهه دهعلا مالب ىفتكا :سأرلا لعتشاو .سنجلل هيف
 بيش لعتشا يأ :لعافلا نم لوحم زييمت (نيلامكلا ريسفت) .اهدارطا مزلي ال تاكنلا نأ عم ؛ةفاضإلا نع امج
 ةراعتسا رانلا عاعشب بيشلا هيبشت يفف ؛ «بطحلا يف رانلا عاعش رشتني امك هرعش يف بيشلا رشتنا يأ , نارلا

 رانلا عاعش ةراعتسا نع ةيانك نمضتي كلذ عم وهو «ةيعبت ةيحيرصت ةراعتسا "لعتشا" :هلوق فو «ةيانكلاب

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيلييخت ةيانكلاب ةراعتسالا ةنيرق نوكي نأ مزلي ال هنأ رهظ اذهو «بيشلل

 ريعتساو «بطحخلاب رانلا لاعتشاب هترثكو بيشلا راشتلا هبش ثيح ةراعتسا مالكلا يفف «'"لعتشا"ل ريسفت :رشتنا

 (لمجلا ةيشاح) .ركذم هنأل ؛سأرلا يأ "هرعش ف" :هلوقو ”رشتنا" يعم "لعتشا" هنم قتشاو «راشتنالل لاعتشالا
 (حارص) .ءاجرلا عطقنم دحأ لعج :بييختلا :ابئاخ

 بحتسا لب نآلا نامزلا يف ىيبيخت الف ؛يئاعد بيخت الو بيجت !هللا اي تنك يضاملا نامزلا يف يأ :ىضم اميف
 قةداتعم هتباجإف اداتعم نكي مل نإو بولطملا نأ ىلع هيبنتو ؛ةباجتسالا نم هل فلس مب هللا ىلإ لسوت اذهف .يئاعد

 عم ةيبوبرلا فصوب ضرعتلاو .هعمطأ نم بيخت ال نأ ميركلا قح نمو ءاهيف هعمطأو ةباجإلاب هدّوع ىلاعت هنأو
 كلذلو عرضتلا يف ةغلابملاب ةباجإلا ةلسلس كيرحتل ؛اهربخو "ناك" نيب هطيسوت اميس ال 3ع هريمض ىلإ ةفاضإلا

 (ارصتخم لمجلا ةيشاح) .هتافصو هئامسأ نم هبساني امب. ىلاعت هللا عديلف هءاعد هل باجتسي نأ دبعلا دارأ اذإ :ليق
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 نوم دعب يأ يات معلا نيك بسلا يف يولي نيذلا يأ َىَوَمْلا تفخ ىف ِنإَق

 نقارمأ يقاكحو نيدلا ليدبت نب ليئارسإ ئب ف هتدهاش امك هوعيضي نأ نيدلا ىلع

 ءرمألا باوج مزجلاب ىف 5 .انبا 2 اِّيِلَو كدنع نم كانّدَأ نِم ىِبَسَهَف دلت ال اَِقاَع
 تودلدجلاو ةوبنلاو ملعلا قا توقعي لاَ ء نم نيهجولاب ُترَيَو '!ًايلو' ةفص قرا

 عفرلاو مزح
 :ةمحر ايه لصاحلا نبالا هبلط ةباجحإ يف ىلاعت لاق .كدنع ًايضرم يأ م ب ضر

 هب :ةحصسل لو

 2غ/“ذ111111ذ1ذ1ذ1ذ1 11 1 هذآس ام ثنرت هلق قف ار ايس

 .ئبرقي يأ "يولي" :هلوق ءهوحنو معلا نباك بيرقلا ىلوملا :اهنم «ةريثك ناعم يلاوملا ظفلل :"سوماقلا" ف ركذ : يللاوملا

 (هريغو يواضيبلا ريسفت) .مهنيد مهيلع اولدبيو هتمأ يف هتفالح اونسحي ال نأ فاخف «ليئارسإ ٍنِب رارشأ همع ونب اوناكو

 ماللا لعج ىلإ ةجاح ال :ليقو .ةلصب قلعتم فرظلاو «ةلوصوم يلاوملا يف ماللا نأ ىلإ ريشي معلا نبك :بسنلا يف يولي

 (نيلامكلا ريسفت) .لعفلا نم ةحئار هيفكي فرظلاو «ةيالولا يعم نم "يلاوملا" يف امب. قلعتم فرظلا لب لوصوملا نيعمب
 (نيلامكلا ريسفت) .مادقو فلخ :هانعم لصأو هتوم دعب دارملاو ءازاحم "دعب" نيعمب. انهه "ءارو" نأ ىلإ ريشي :يوم دعب
 زيلامككلا نيسفت) :نينلا ميهعيرضتا ىلع تنفق يأ "نيدلا" نم لب ”هوعبضي نأ" "كت" + قلعتم ةقيلا ىلع

 (يواضيبلا ريسفت) .ةدالولل حلصت ال ينأرماو ٍنإف ؛كتردق لامكو كلضف نم الإ ىجري ال هلثم نأل يأ :كدنع نم

 ةفورعملا ةءارقلاو :ةحلطو شمعألاو يرهزلاو يئاسكلاو ورمع يبأ ةءارق يهو «ثلثملا ءاثلا مزجب يأ :مزجلاب

 .عفرلاو مزحلاب يأ "نيهجولاب" :هلوق ."ريبكلا" نم «عفرلاب
 .مزحللا ةءارق فالخب «بولطملا ةلمج نم فصولا نأ مهفت اهنأل ؛نعم رهظأ ةيناثلاو «ناتيعبس ناتءارقلاو :عفرلابو
 نم هنأ نم نارمع لآ ةروس يف مدقت ام هيفاني الو يي مالك نم اذه نأ ىلإ كلذب راشأ :ىلاعت لاق (لمجلا ةيشاح)

 (يواصلا ةيشاح) .ةكئالملا ناسل ىلع ىعملا وأ نيترم عقو باطخلا نوكي نأ نكمي هنأل ؛ةكئالملا مالك

 .رورجب وهف "امب' ةخسن ىلع ةباجإلل يببس تعنو ؛بوصنم وهف «ةخسنلا هذه ىلع "نبالا"ل تعن :امّي لصاحلا
 ايركز بلط نإف ؛ةنس ةرشع ثالث لعفلاب جراخلا يف مالغلا دوجوو ةراشبلا هذه نيب :كرشبن انإ (لمجلا ةيشاح)

 ميرم تناكو «ىسيعب لمحلل انراقم ناك ىحيب لمحلا نأو «هتلافك يف يهو ميرم رغص ف ناك هب ةراشبلاو دلولل
 (لمجلا ةيشاح) .رهشأ ةتسب ىسيعب ميرم لمح لبق ىحيب تلمح عاشأ نإف «ةنس ةرشع ثالث تنب كاذ ذإ

 ةثارو دارملا نأ :باوجلاو !؟ايركز ةايح يف ىحي لتقل ؛كلذ عقي ملو هنم ثري ادلو لاساةناب:لكشتمي داق ةهشفاوف

 هللا ءاضقل فلختي دقف ؛ةمزال ال ةبلاغ ءايبنألا ءاعد ةباحإ نأب اضيأ بيجأو .ايركز ةايح قويو ةوبنلاو ملعلا

 .هريغو "بيطخلا" نم «هيبأ قح يف 3ع ميهاربإ ءاعد يف امك هفالخب ىلاعت
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 فيك ةزأ ِتَر , ."ىبي"ب ىمسم يأ © اًّيِمَّس ُلَبِق نِم 20- مل ىح ءهمسا

 "اتع" نم 2 ايَتِع ربكلا َنِم تغَلَب َدَقَو اَرِقاَع ترم ٍتداححَو هلع ل وكي
 لصأو .ةنس نيعستو ىامث قأرما تغلبو «ةنس نيرشعو ةئام نسلا ةياف «َسبَي

 ةيناثلاو «ةرسكلا ةبسانمل ءاي ىلوألا واولا تبلقو ءافيفخت ءاتلا ترسك :"ووُتُعغ" "ىتع'

 َءَزَعَوه كَلُتَر َلاَق امكنم مالغ قلخ نم كلِلاَّذك رمألا َلاَق .ءايلا اهيف مغدتل ؛ءاي

 نِم كَلئقلَخ دقو قولعلل كتأرما محر قتفأو ,عامجلا ةوق كيلع درأ نأب يأ ُنْيَه

 ؛لاؤسلا همهلأ ةميظعلا ةردقلا هذه هللا راهظإلو .كقلح لبق كو اعيش كلت َرَلَو ّلَبَق

 ةياَ ى لَعِجَأ تر َلاَق رشبلا ةعرس ىلإ هسفقا تلقا" ايو: ءاميلع .لذي اق باحتيل

 ا م م -ساقلآ َمِلكُت الأ هيلع َكْمَياَ َلاَق تأرما لمح ىلع ةمالع يأ

 م

 فرصلا نم عونمم وهو .هب بولقلا ةايحل وأ مقعلاب هتوم دعب هب يبح همأ محر نأل ؛كلذب هامس امنإ :ىبحي همسا

 (يواصلا ةيشاح) .هلبق 'ىيي"ب مسي مل يأ :"ىبحي"ب ىمسم (يواصلا ةيشاح) .ةمجعلاو ةيملعلل
 وأ ةيهلإلا ةردقلا بسخي ال ؛ةداعلا بسم كلذ داعبتسال ؛دلولا لوضح ةهج نع لاوس ماهفتسا :فيك
 لوعفم هنأ :اهرهظأ ءهجوأ ةعبرأ هيف :ايتع (يواصلا ةيشاح) .بيحجعلا رمألا اذه يف رورسو بجعت ماهفتسا

 :ثلاثلا .هانعم يف ربكلا غولب نأل ؛لعفلا ىعمل ادكؤم اردصم نوكي نأ :يناثلا .ربكلا نم ايتع تغلب يأ هب

 (لمجلا ةيشاح) .زييمت هنأ :عبارلا .وتع هعااذإ وأ ايتاع ىأ "تغلب" لعاف نم لاحلا عقوم عقاو ردصم

 يفو (لمحلا تاكو 0و رسل "نسلا ةياهف" :هلوقف ؛دلحلاو بصعلاو مظعلا يف سبيلا وتعلاف :سبي "اتع" نم

 .ىلوو ربك اهرسكو نيعلا مضب ايتعو وتعي خيشلا ىبعو ءرابكتسالا يف دحلل زواجملا :امس باب نم اتع :"راتخملا"

 "ايتَغ' مهريغ ةءارق ريسفتلا نتم يف ررقملاو «نيعلا رسكب "ايتع" نويفوكلا أرقو ؛دوعقك :"ووتع" "يتع" لصأو
 .فوذحم ربح هنأ ىلإ ريشي :رمألا .لوألا حجرو ؛كلملا وأ هللا يأ :لاق (نيلامكلا ريسفت) .نيعلا مضب

 بترم "ةيآ يل لعحا بر لاق" :هلوق نأ ىلإ كلذب راشأو .تقوشتو تعلطت :تقات املو .حلصأو قشأ يأ :قتفأو

 ردقت ال نأ يأ :سانلا ملكت الأ .قاتشا اناقوتو اقوت هيلإ قات :"سوماقلا"يف (يواصلا ةيشاح) .فوذحم ىلع

 (نايبلا حور) .سانلا صيصخت نم موهفملا وه امك «حيبستلاو ركذلا ىلع ةردقلا عم سانلا مالكب مهملكت نأ ىلع
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 لآ يف امك اهمايأب يأ لاَيَل تلت ىلاعت هللا ركذ فالخب - نم عمت يأ

 ءهِيَوَق َْلَع َجَرَخ .ةلع الب يأ "ملكت" لعاف نم لاح 2 ايوَس ©مايأ ةثالثإ» نارمع
 8 سرحت نم

 ةداعلا ىلع هرمأب هيف اولصيل ؛هحتف نورظتني 50-5 .دجسملا يأ باَرْخِمْل َنِم

 ,ةداعلا ىلع هرحاوأو راهنلا لئاوأ 2 اًنيَِعَو ةّركب اولص وشوش ف ْحِيَلِإ راشأ َنَحَوَأَف

 حين :هل ,ىلاعت ,لاق .نيسنسب هتدالو .دعبو , ا اس بدا روواس
 "ملعا' لوعفم بصعتلاب

 . ناشسل ثالث نبأ | 2 ادييَح ةوبنلا ْمكُككُهَتْينامَو دج - قّوقِب ةاروتلا يأ بحل ذح
 كلذب بطاخ <

 هنأ يور 2 أ ) اًيقت تركو يدهس اق ةقدص هوك اندنع نم اَنَدَل نم سانلل ةمحر اناَنَحَو

 اوكتم اَراَبَج جيرو امهيلإ انسحم يأ ِهّيَدِلَوب اََبَو .اهب مهي لو طق ةئيطحح لمعي م
 ع قف هم هسه عاش ا سهاها سه « هاش اه عاشه » هاه ه6 ه# © .... َدِلَو موي ِهيَلَع انم ٌةدَلَسَو .هبرل ايصاع م2 ايي ح

 ."ةلع الب" :هلوقب حراشلا هيلإ راشأ امك :حراوجلا ٌميلس قلخلا يوس كنوك لاح هب قيطت الف :عنتمت يأ

 ىلع ةردقلا عم تكسي ئعملا سيلو «ىلاعت هركذب ملكتلا ىلع كتردق عم سانلا عم مالكلا نم عنتمت يعي :مهمالك نم

 (نيلامكلا ريسفت) .كلذ ديؤي ام "نارمع لآ" يف رم دقو ؛ةزجعمو ةيآ نوكي ال هنإف ؛مالكلا

 قباس ليللا نأ انه يلايللا ركذ ةمكحو ."نارمع لآ" ةيآ نيبو انه ام نيب عمجلا هجو ىلإ كلذب راشأ :اهمايأب

 رخأتملاو قباسلل قباسلا يطعأف «ةيندم نارمع لآو «يندملا ىلع مدقم يكملاو «ةيكم ةروسلا هذهو ؛راهنلا ىلع

 .هنذإب الإ هنولحدي الو «ةالصلا تقو الإ هحتفي الو هب اميقم وه ناكف :خلإ نورظتني اوناكو (يواصلا ةيشاح) .رخأتملل
 (نيلامكلا ريسفت) .نيتالصلا نيتاه ريغ مهيلع اضورفم نكي ملو ءرصعلاو رجفلا اولص يأ :راهنلا لئاوأ (لمحلا ةيشاح)
 هتعضوو هب تلمحف يأ "خلإ هعنمب ملعف" :هلوقب حراشلا هل راشأ ءردقم ىلع بترم اذه :باتكلا ذخ ىبجي اي

 :ا 5# سابع نبا لاق :ةوبنلا مكحلا (لمجلا ةيشاح) .كلملا ناسل ىلع تعي هل ىلاعت لاقف «ناتنس هيلع ىضمو

 فيك :تلق نإف .هيلإ ىحوأو هلقع مكحأ ىلاعت هللا نأل كلذو :نينس ثالث نبا (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةوبنلا مكحلا
 دارملا :ليقو .ايبن يببصلا ةروريص عنمت الف ؛تاداعلا قرخ ىلع ئبم ةوبنلا لصأ :تلق ؟ةوبنلاو لقعلا لوصح حصي

 :هلوق :"دوعسلا يبأ" يف لاقو .سانلا ىلع قدصتلل هانفقو يأ :مهيلع ةقدص (لمجلا ةيشاح) .باتكلا مهف مكحلاب

 .ةثيطخلاب دصقي مل يأ :امب مهي ملو .هيوبأ ىلع هب انقدصت ةقدص وأ بونذلا نم ةراهط يأ "ةاكز"
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 هري مل ام اهيف ىري ىلا ةفوخملا ءايألا هذه ف يأ /2) اًّيَح ُتَعَبُي َمْوَيَو ُتوُمَي َمَوَيَو

 نِم ْتدَبتنأ نيح ذِإ اهربخ يأ َمَيْرَم نآرقلا بّتكلآ ىف رْكْذَآَو .اهيف نمآ وهف ءاهلبق
 مهنود نم تدختاف . رخل ل ل َيِقَرَس اناَكَم اهله و 3 ا د هع قل 500

 ةلق 0 ع تذفا عا

 ا َنِإ تَلاَق .قلخلا مات 2 اّيِوَس اَرَشَب اهايث اهسبل دعب اَهَل َلّكَمَتَ ليربح اَمَحوُي اي

 ا حا همم دس همسع سس سم سس سم [2) انف كلك نإ كان نيقكلاب ذوغأ 2ك : ت0 1
 - د

 :نولوقيو بكرلا ىلع نوثجي ةمايقلا موي ءايبنألا نأ درو ام اذه يفاني الو ,فقوملا لوه نم يأ :ايح ثعبي مويو
 هللا دعو قدصب «هباقغو هباذع نم ال :هلالجو هتبيه نم نوفئاخ مهف ىئنك طيحم هللا لالخ نآل ؛ملس -ملس بر

 (يواصلا ةيشاح) .هدعو فلخي الف ؛مهنيمأت يف
 (نيلامكلا ريسفت) .بايثلا نم اهوحنو لمقلا شيتفت وه ءافلاب ىلفلا :اهسأر يلفتل .فاضملا فذح ىلإ ةراشإ :اهربخ يأ

 ىلإ دحسملا نم لوحتت تناك امنأل يأ :لسغت .لمقلا نع هثحب هسأر ىلف :"سوماقلا" فو ؛لمقلا نم هسأر تيلف :لاقي
 (يواصلا ةيشاح) .نيترم ىسيعب اهلمح لبق تضاح دقو «ترهط اذإ هيلإ دوعتو ءتضاح اذإ اهتلاخ تيب

 انمنك" هلا ةبحم نع ةيانك وأ ءداسحألا ةايساافب حورلا نأ ابيك نايدألاو بولقلا هب ايحأ هللا نأل ؛كلذب يمس :انحور

 ءاملعلا قافتا عم كلذ فيك :تلق نإف :يراصنألا ايركز مالسإلا خيش لاق ."يحور تنأ" :هبحي نمل ناسنإلا لوقي

 .مانم يحو :ليقو «ماهلإ يحو هنإ "ىسوم مأ ىلإ انيحوأو" :هلوق يف اولاق اذهو !ةأرما ىلع لزني مل يحولا نأ ىلع
 ةطساوب ناك هنأ "ىسوم مأ ىلإ انيحوأو" :هلوق يف لتاقم لاق دقف ؛ةأرملا ىلع لزني مل يحولا نأ ملسن ال :تلق

 (لمجلا ةيشاح) .دلولا ةراشبب وه امغإ | يحولا اذهو ءيحولا قلطم ال ةلاسرلا يحو يفنملا نأ هيلع قفتملاو «ليئربج

 «ندبلا ةفوشكم افوك نع الضف سأرلا ةفوشكم ةأرما ىلع لدي ال كلملا نإ :لاقي امع باوج :اهبايث اهسبل
 (يواصلا ةيشاح) .امبايث تسبل نأ دعب اه لثمت امنإ هنأب رسفملا باجأف !؟لستغت يهو ميرم ىتأ فيكف

 تعقو ةركنلا تفصو املف ءاهفصو ٌةدماج لاحلا عوق غوسمو "لد" لغاق: نم لاح "ارش" ةايوؤسا اون

 نم لوحتت تناك و ءاهرتسي ءيشب ةبجتحم ,ضيحلا نم لاستغالل ةفرشم يف تدعق :ليق :"يواضيبلا" فو .الاح
 ةروصب الثمتم ليئربج اهاتأ اهلستغم يف يه امنيبف ؛«ترهط اذإ هيلإ دوعتو ءتضاح اذإ اهتلاخن تيب ىلإ دجسملا

 ةذاعتسالاب يلابتو هللا ىقتت يأ :ايقت تنك نإ (اضخلم لمجلا ةيشاح) .همالكب سنأتل ؛قلخلا ٌىوس ؛درمأ باش

 ."خإ نع يهتنتف" :هلوقب حراشلا هيلإ راشأ فوذحم طرشلا باوجو هب
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 .ةوبنلاب 2و اًيكَر امّلْغ ِكَّل َّبَهَأِل ِكَْبَر لوُسَر انا اَمْنِإ لاق .يذؤوعتب يبع يهتنتف

 لا لاق .ةيناز | ينط ب أ 53 جورتب َرَشَب ىنبْسَسمي ير ىلإ نوكي نأ تاق

 ”ةلعلا ةلزتمب اذه

 كمجإو هلع ل ل نمم يركذ ام نوكلو ادي ناعيا كام .طيارخ فرن

 يا هب + (ز انجل 2 هقلخ تراثؤ هَ نما اب ةخوو انتردق اي يبل يَ

 ساما انت ءاج هَءاَجأف .ايلهأ نم ل ملم
 ا 5 الا

 ةلمج باوجلا نوكيل ؛ًأدتبملا ريدقت ىلع وهف «ءافلاب انورقم اعراضم العف هرّدقو ءطرشلا باوج وه :ينع يهتنتف

 يف خفنلاب هتبه يف ايبس نوكأل يأ :كل بهأل (يواصلا ةيشاح) .يهتنت تنأف يأ ءافلاب هنارتقا غوسي يح ةيفسا

 (يواضيبلا ريسفت) .ءابلاب عفانو ورمع يبأ ةءارق هديؤيو «هناحبس هللا لوقل ةياكح نوكي نأ زوجيو «عردلا
 امنِإف انزلا امأو «لالحلا حاكن يف قلطت امنإ تايانكلا هذه نأ ىلإ ةراشإ :جورتب .بونذلا نم ارهاط يأ :ايكز

 يا :هلوقو ."رشب نيسسمي ل" :هلوق تف "ابغي كأ ملو " :هلوق لحدي الف ؛كلذ وحنو رجفو اب ثبح :هيف لاقي

 هنأل ؛ءاتلا هقحلي مل و ؛ءلعاف ئيعمب ليعف وأ ءاعابتا نيغلا ترسك مث تمغدأو ءاءاي هواو تبلق «يغبلا نم لوعف وه

 ءطولا نع ةيانك سملا نأ ىلإ ةراشإو (ريسي رييغتب لمجلا ةيشاح) ."رمات"و "نبالاك بسنلل هنأ وأ ةغلابملل
 ."نايبلا حور" يف امك «نز وأ رجف وأ اه ثبخخ :لاقي امئإف انزلا امأ لالحلا

 (لمحلا ةيشاح) ."كلذك لاق" هلوق نم هلبق امل يأ "ةلعلا نعم يف" :هلوقو "نيه ىلع وه" هلوق يأ :ركذ ام نوكلو
 ىلاعت هنإف ؛قلخلا عاونأ ىلع انتردق لامك ىلع يأ :انتردق ىلع .ةيآلا هلعجنلو انيه هنوك لحأل وه :ئعملا نوكيف

 نم قلخلا ةيقب قلحخو «ركذ الب ىثنأ نم ىسيع قلخو «ىثنأ الب ركذ نم ءاوح قلخخو «ىثنأ الو ركذ ريغ نم مدآ قلخ
 ."لمجلا ةيشاح" نم ءاهصيمق قوط يف يأ :اهعرد بيج يف (يحركلا ريسفت) .ىثنأو ركذ
 .ةيدعتلل ال ةبحاصملاو ةسبالملل ءابلا نأ ن نعي «لاحلا عضوم ف رورخجاو راجلاو ءاهنطب يف وهو تلزتعاف يأ :تذيتناف

 ريغ نم اهدالول ؛اهوريعي نأ اهموق نم ارارف ؛محل تيب يداو وهو يداولا ىصقأ :ان5# سابع نبا لاق "ايصق" :هلوقو
 (لمجلا ةيشاح) .جوز
 :"ءاج" يف لصألاو «ةلخنلا عذج ىلإ اهأحلأ يأ "اهي ءاج" :هلوقو ءدحاو نيعمم ناتغل ءاحأو ءاج :لاقي :اهاجأف

 ريغتي دق هلامعتسا نأ الإ نينثال هتيدعت يضتقي سايقلا ناك ةزمهلا هيلع تلحد اذإف ؛هعفني دحاو ىلإ ىدعتي نأ

 (لمجلا ةيشاح) .اذك ىلإ هأحلأ ئيعمب راصف «لقنلا دعب
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 اك ورعع اعيغ كو كيم اين تدكحو رمألا اني لتق ثم تول هيبنتلل ب ٌتلاق ةعاس

 َدَق رحت الأ اهنم لفسأ ناكو «ليئربح يأ آبتحت نِم اًهِنَداَنَ :ركاديا الو فرغت آل

 كنا ةيَكّكل عذجي ِكْيَلِإ َىرَهَو .عطقنا ناك ءاه رهف /) ايِرَس ِكَنَحن ِكْبَر َلَعَج

 فو «نيسلا .يف تمغدأو انش ةيناثلا تبلق «نيعاتب هلضأ طقس ةدئاز ءابلاو «ةسباي
 لعافتلا ن رم أرق نم ةءارق ىلع

 يرسلا نم ىبّرْشآَو بطرلا نم ىلكف .هتفص 2 اّييَج زييمت اّبَطُر ِكِمَلَع اهكرتب ةءارق
 هتعاسل خب اضغ

 سلطت الق نكس يأ ديب كانيع ٌرقتل يأ لغافلا نم. لون ريبق ةدلولاب ١ اًكيع ىَرَقَو
 تفتلتال يا

 لعفلا مال هنم تفذح نيرت ةديزملا "ام" ف ةيطرشلا "نإ" نون ماغدإ هيف امإف هريغ ىلإ

 رَّشَبْلا َنِم نينكاسلا ءاقتلال ؛ريمضلا ءاي ترسكو ؛ءارلا ىلع اهتك رح تيقل ةلأو ؛هنيعو

 اطال عج دوم ع همس هج اًمونَس نقلا ةيورذف قا لوقت دفيع قالاميف اين

 صونخلاو ديرحلا علطاو رضخا هيلع تدمتعا املف ءاسباي اعذج ناكو .ةدالولا دنع عذجلا ىلع يأ :هيلع دمعتل

 كلذو ريهدطا ةينامع :ليقو ةتيس :ليقو َ ا ةعتتم :ليقو :خ) ريوصتلاو لمحاو .دحاو تقو ف ابطر رمتلاو

 رهشأ ةعست :ليقو (لمجلا ةيشاح) .رهشأ ةينامثل دلو نم شيعي ال هنأل ؛ىلاعت هللا ةردق ىلع ةلالدلا يف ىروقأ

 .هريغو "دوعسلا يبأ" نم ءتاعاس ثالث :ليقو «ءاسنلا ةداع ىلع

 رف يأ "عطقنا دق ناك هنم برشتل هللا هج هجرخأ رم :يرسلا" :اعوفرم ن5 رمع نبا نع يناربطلا جرخخأ :ءام رف

 هنأ ىلع لدي وهو فب زهو هزه ' "سوماقلا" يو :ةدئاز ءابلاو (نيلامكلا ريسفت) .ترجف اهؤام عطقنا دق ناك

 .ارمث رصي ملو جضن اذإ لخنلا رمث :بطرلا :ابطر (نيلامكلا ريسفت) .فرحلابو هسفنب ايدعتم لمعتسا

 نونلاو ءريمضلا ءاي يه ةئك اس ىرخأو ؛همال يه ةروسكم ءايو «لعفلا نيع يه ةزمهي نيئارب :هلصأف :نيرت

 نإ :لاقي امع باوح :كلأسيف .لعفلا نيع ةكرح يأ "اهتكرح تيقلأو" :هلوقو (لمجلا ةيشاح) «عفرلا ةمالع
 كلأسو ءرشبلا نم ادحأ تيأر اذإ دارملا نأب باجأف ءضقانتلا لصح دقف مالك "ايسنإ مويلا ملكأ نلف" اهوق

 (يواصلا ةيشاح) .ةلاقملا كلت لئاسلل اهوق نيح نم رذنلا ءاشنإ نوكيو «خلإ يلوقف كرمأ نع
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 2 و بِنَِمْرَيْلا لَكَأ نلف لك ,يسانألا عم هريغو هنأش يف مالكلا نع اكاسمإ يأ

 هه اًيرف اعيش تعج دعل قياس أولاَق هوأرف لا كي اًهمَوَق يب َتَنَأَ .كلذ دعب يأ
 , اهلهأ يأ ردنلاب رابخإإلا

 هتهيبش اي يأ حلاص لجر وه َنوُرَم َتْخَأتَي . بأ ريغ نم دلوب تينأ ثيح اميظع

 نيأ نمف «ةيناز يأ © ولأ تقال امو ايناز يأ ِءَْسأ ارم كوبأ ناك ام ةفعلا قف

 ىف دجو يأ تراك نم ُمِلَكُت فيك اوُلاَق هوملك نأ هيَ مهل َتَراَسَأَف ؟دلولا اذه كل

 ىتلَعَجَو . (2) ايت ىبلَعَجَو ليحبإلا ي يأ بكل ىنتاَ هللا ُدَبَع نإ لاق 2 اًّييَص ٍدِهَمْلآ
 كسب

 ةركلاَو ةوّلّصلاب ىِنَصْوُأَو هل بتك ام رابخإ : نبال عاقب أ كييكساو يل نات
1 

 هعافاعاو هاهو عمم اردقم "ئلعج" ب بوصنم ىَدلاَوب اََبَو ج0 هدم اذ امنا قربا

 ,احن وسلم راصف «تمصلا موص نع 525 يبا يه لقو .همازلإ هما رَتلا كاكو «تمصلا هيف مهموص اكو :اكاسمإ

 ءاي نونلا تبلقف نيسانأ :اذه ىلع هلصأو ناسنإ عمج وأ يسنأ عمج ةزمهلا حتفب] :يسانألا عم (نيلامكلا ريسفت)
 ملكت الو ةكيذلملا ملكت تناك اههأ درو امل ؛ةكئالملا مس و هللا عم اي يأ [(لمجلا ةيشاح) .عايلا ِِق عايلا تمغدأو

 (يواصلا ةيشاح) ."اموص نمحرلل ترذن ينإ" :اهوق دعب يأ :كلذ دعب (يواصلا ةيشاح) .سنإلا
 :"سوماقلا" يف لاق :ايرف (يواصلا ةيشاح) .اهسافن نم ترهط امل اموي نيعبرأ دعب :ليقو ؛هعضو موي يف :هب تتأف
 .حيبق ءيش هنم دارملاو «داسفلا قيرط ىلع قشلا هيينعم نم انهه بسانملاو ءاحلاص وأ ادساف هّقش هيرفي هارف

 وشنو ليئارسإ ب نم حلاص لجر هنآ انقل «لاوقأ ةعبرأ اذه كوراه يو :"بيطنخلا" 2 لاق :حاص لجر وش

 خأ اه ناك هنأ :اهيناثو .اذكه ترص فيكف نوراهك دهزلا يف تنك كنأ دارملاو ؛حالصلاب فرع نم لك هيلإ

 سيلو (اصخلم) .برقألا وه اذهو :يزارلا لاق .هب تريعف «ليئارسإ نب ءاحلص نم نوراه ىمسي اهيبأ نم
 (نيلامكلا ريسفت) .يضاملا ظفلب هريغ اذلو ريدقتلا يف هل بتك امل ارابخإ ىسوم وخأ هب دارملا

 اهرمأ :ليقو .يلع باوجلاب يليحأو ينزحت ال :امل لاق هَتْلَل ىسيع نأ كلذو ؛مهبيجي نأ ىسيع ىلإ يأ :تراشأف
 (كرادملا ريسفت) .خلإ اولاقو اوبجعتو اوبضغ هيلإ تراشأ املو ءكلذب ليئربح

 اهل هللا قطنأ «قطانلا اهناسل هللا رمأب تتكسأ املو :هللا دبع نإ .يبصلل ئيهي عضوملا :دهملا :"سوماقلا" يف :دهملا يف

 :عيفر توصب لاقو ةبابسلاب راشأ هنأ يور ؛موي نبا وأ ةليل نيعبرأ نبا وهو ةيدوبعلاب فرتعا يح تكاسلا ناسللا
 (كرادملا ريسفت) .ىراصنلا لوقل در هيفو "هللا دبع نإ"
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 اريكتم يأ كانت نلعج ملو

 ئسيعشللاو :ىلاعت لاق ا اسوي
 ا

 مهو نركشم يأ ةيرملا نم و 5 نورتمي 4 هيف ىذا قحلا لوقلا وعلو يلا

 اهي قت 1 با داوي دمك نأ واكات اوبذك هللا نبا ىسيع نإ :اولاق ىراصنلا

 عفرلاب م20 ُنوُكَيَف نك هل أ ُلوَقَي اًمنِإف هثدحي نأ دارأ يأارمأ ّىَضَق اذ كلذ نع هل
 لآ

1 5 

 ِهويَو تدلو موي ىلع هللا نم ِملَّسلاَو .هبرل ايصاع 20 ايقش سد محا #8 جا نوع نيا هج رجلا 2 -

 هللا َنِإَو هنأ ريغ قه ىسيع.قلح قللذا عهو "نأ" ريدقتبب بصضتلابو ؛"ىه" ريدعتب

 كي ورب و
 2 6 203 2243 ه9 : 223 3252 25 م 4 لفك مق قال يديعاف ك1

 ةيشاح) .لافطألا اهيف ملكتي ىلا ةدملا غلب تح ملكتي ملف كلذ دعب تكس مث همالك رحآ اذه :ثعبأ مويو

 .اهريغ نم ةصوصخم اهفوكل ؛ةنالثلا عضاوملا هذه صخ اغإ هنأ نم يأ :مدقت ام (يواصلا

 نم هنأ يأ ةفاضالل ريسفت اذه :خا ىنعملاو : تلق" ريدنقتي لك وم: ردصم هنأ ىلع رماع نباو مصاعل :بصنلابو

 ألتي ريع :كورتمب هيف يذلا (لمجلا ةيشاح- نم) .بصنلاو غفرلا نم لكل عجار وهو «ةفصلا ىلإ فوصوملا ةفاضإ

 ىسيع هانركذ يذلا كلذ يأ ميرم نب ىسيع كلذ :"يبطرقلا" فو «نورتمي هيف يذلا ىسيع يأ وه يأ فوذحم
 | وأ هلإ هنأ :ئراضنلا تلاق امك الو راجنلا فس وي نبا هنأ :دوهيلا لوقت امك ال ةودقتعا كلذكف عم رم نها

 "هللا ةفلك#“ بح ايكو لوقا ىحو...ىلا لوك عرق ب ىسع كلذ: يأ ىسيفلا عمت ”"نللا لوق" ,لآلا

 (لمجلا ةيشاح) .لجو زع هللا وه 'قحلا"و
 ؛لامم هل دلولا توبث نأ :ئيعملاو ءدلولا هسفن نع ىفن ؛ةلص "نم"و «"ناك" مسا عفر عضوم يف :خإ ذختي نأ

 لب «يغبني الو كلذ حصي ال يأ ناث هل نوكي نأ هلل ناك“ اس. :انلوقك "دلو نم .لحاشي,.نأ هللا ناك“ ام" ::هلوقف

 نأش هبابسأ يف يعسلاو دلولا ذاختا نإ :لاق هنأك هلبق الل ليلدلاك اذه :ارمأ ىضق اذإ (لمتحلا ةيشاح) .ليختس

 قف جاتحي الف .نوكيف نك :ءيشلل لوقي يذلا ئغلا رداقلا امأو عيش ىلع ردقي ال يذلا جاتحما فيعضلا زجاعلا

 تيكيت وهف (هقولخمو هدبع وه لب هل انبا ىمسي هل "نك" :هلوَقب هدج وأ ثيحو ؛ىثنألا لابخإ ىلإ دلولا ذاختا

 ."نوكيف" :ىلاعت هلوق عفر يأ :عفرلاب .ةرهابلا ججحلاب مهل مازلإو
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 يق يتم امال ممل ُتُْق امإ» ليلدب "لق" ريدقتب اهرسكبو ؛"ركذا" ريدقتب "نأ" حتفب

 ىلإ دؤم هو ةيقئشُك قيرط طبع روكذملا اًدْنَق كذكُبَرَو ىّبَ هَل 508 + هب
 نت دع ١17 ١( ةيثالا)

 هلإ وا هللا نس ١, وهأ ٠ ىسيع ْْق ىراصنلا يأ ُةبِنْبَب ْنِم ُباَرَحأْلا ف لَتْخآَف .ةيحلا

 ف

 رينا -

 موي دهشم نم هريغو رك اننا ميول ب باذع ةدشق لّيَوف ؟ةثالث ثلاث وأ يهعم

 ب

 : د4 هوك ف 2223 هو طق 2 هم .هلاوهأو ةمايقلا موي روضح يأ( 3: ميِظَع
' 

 ءيبر هللا نأل ؛هدبعاف يأ هدعب امبب قلعتم ماللا ريدقتب وأ ؛"ركذا" ريدقتب ريثك نباو ورمع يبأل :"نأ" حتفب
 ١(. 11/:ةدئاملا) (ةكيَرَو ىّتر هللا اودبغا ِنَأ هب ىِيكَمَأ ام الإ هَل ُتْلق ام :ليلدب "لق" ريدقتب نيقابلل اهرسكيو

 عجار وهو ؛خلإ مهل تلق ام ليلدب اةتلع ىسيع مالك نم اذهو :هريدقت فوذحمب. قلعتم :ليلدب (نيلامكلا ريسفت)

 لوقلا اذه يمسو «ةبحاصلاو دلولا يفنو ديحوتلاب لوقلا نعي :خل! روكذملا (لمجلا ةيشاح نم) .نيتءارقلا ىلإ

 (لمجلا ةيشاح) .ةنجلا ىلإ يدؤملا هنأل ؛قيرطلاب اهيبشت "اميقتسم اطارص"
 لوق اذه "ةثالث ثلاث وأ" :هلوقو «ةيناكلملا لوق اذه "هعم هلإ" :هلوقو ءةيروطسنلا لوق اذه :هللا نبا وهأ

 هللا نبا وه :ةيروطسنلا تلاقف :"نايبلا حور" ةرابعو (لمجلا ةيشاح) .همأو ىسيعو هللا :ةثالثلاو .ةيبوقعيلا

 تاليوأتلا" ف لاقو .هيبنو هللا دبع وه :ةيناكلملا تلاقو «ءامسلا ىلإ دعص مث ضرألا يف طبه هللا وه :ةيبوقعيلاو

 تاماقملا ىلع روبعلاب ةقيرطلاو ةعيرشلا يمدق ىلع ريسلاب هللا نودبعي ةقرف ءقرف ثالث اوبرحت يأ :"ةيمجنلا
 ةعيرشلا ةروص ىلع هللا نودبعي ةقرفو ؛ةصاخ هللا لهأ مهو «نوقيدصلاو ءايلوألا مهو «تابرقلا ىلإ لصولاو

 نودبعي مهنأ نومعزيو «ةعيبطلا قفو ىلع ىوحلا نودبعي ةقرفو «ةنحلا لهأ مهو نوملسملا نونمؤملا مهو ءاحلامعأو

 نوركني ءالؤهف ( :رمزلا) (ىَْلُر ِهّللا ىَلِإ انوُبََُيل الإ ْمُهَدبَْت اَمإ» :نولوقيو مانصألا نودبعي رافكلا نأ امك هللا
 .رانلا لهأ مهو قافنلاو ةعدبلا لهأ مهو .قحلا لهأ ىلع

 نم امإ لعفُم "دهشم" :دهشم (نيلامكلا ريسفت) ."اورفك" ةلص ءابلاو ؛هلوسرو هللا دبع ىسيع نأ نم :ركذ امب

 نم ناك اذإف ءردصملا وأ ناكملا وأ نامزلا هب داري نأ زوجي انه "دهشم"و ءروضحلا وهو دوهشلا نم امإو ةداهشلا
 ,موي ةداهش ناكم نم :هريدقتف ناكملا هب ديرأ نإو «موي ةداهش تقو نم :هريدقتف «نامزلا هب دارملاف ةداهشلا

 ةكئالملاو مهلجرأو مهيديأو مهتنسلأ مهيلع دهشت نأو مويلا كلذ ةداهش نم :هريدقتف ردصملا هب ديرأ نإو
 ناكم نم وأ «ةمايقلا موي ءازحلاو باسحلا دوهش نم :هريدقتف روضحلا وهو دوهشلا نم ناك اذإو .ءايبنألاو

 (لمجلا ةيشاح نم صخلم) .دوهشلا تقو نمو «فقوملا وهو هيف دوهشلا



 ميه ةروس م  رشع سداسلا ءزجلا
5 

5 

 5 ىف اينانلا قف أ زي رمضملا ماقم رهاظلا ةماقإ 00 ةرخآلا

 اي مهنم بجعا يأ ؛هراصبإ نع اومعو قحلا عامس نع اومص هب ءْنّيِب يأ (3) نيم
 مهر3ِفَأَو .ايهنع اديغ ايندللا يف اوناك نأ دعب رم ْق اتاي يف ابطاخم

 بطاح مح

 ل َدَهَو هم ايندلا يف مهو باذعلاب بعسل ايندلا يف ناسحإلا

 مهكالهإب مهريغو ءالقعلا نم اَيَلَع ْنَمَو ضَرألا ُتِرَن ديكأت نحن انإ .هب 2) َنوُمِمْؤُي
 اقيِدَض ناك ءهنإ هربحت يأ َمِهرَبِإ بس تكلا ىف مهل ةهْذَأَو .ءازجلل هيف 2 5 نوعَجَري ؛ اَميَلَِو

 ءابلاو «ءابلاب رورحبا وه هلعاف نأ :هيف بيراعألا حصأو .بجعتلا هانعمو رمأ ظفل اذه :خلإ رصبأو محب عمسأ
 لعافلا نأ :ناث لوقو .ارتتسم اريمض الإ نوكي ال رمألا "لعفأ" لعاف نأل ؛ظفلل احالصإ ةمزال اهتدايزو «ةدئاز

 .جاجزلل اذه ىزعيو ءبصن لحم يف هدعب رورحملاو «كلذب هسفن رمأي ملكتملا نأك «ملكتملا هب دارملاو ءرمضم

 لوسر وه رومأملاو رمأ وه لب :ليقو ءاضيأ لحما بوصنم رورحم او ءردصملا ريمض لعافلا نأ وهو :ثلاث لوقو
 (لمجلا ةيشاح) .باذعلا نم مك عنصن اذام مهلاحبو مهي مهرصبأو ن ماتا عمسأ :ئعملاو 2 هلا

 (نيلامكلا ريسفت) .مهعفني نيح رظنلاو عامتسالا اولفغأ ثيح مهسفنأ اوملظ مهفأب اراعشإ :رهاظلا ةماقإ

 نأ دعب" :هلوقو ."اننوتأي موي رصبأو مهب عمسأ" :هلوقل ريسفت "ةرخآلا يف" هلوق ىلإ ,.مهنم بجعت يأ :بجعا يأ
 ىلع لمحلا ةلاحتسا روهظل ؛نيبطاخملا ىلإ بجعتلا فرص امئإو ؛"خلإ مويلا نوملاظلا نكل" هلوقل ريسفت "خلإ اوناك
 يف ايمع امص اوناك ام دعب ءامهنم بجعتي نأب ريدج ذئموي مهراصبإو مهعامسإ نأ دارملاو ؛هسفن ملكتملا نم بجعتلا

 (لمجلا ةيشاح) .اورجزنيو اوربتعيل ؛هيف اننوتأي يذلا مويلا لاح مهفّرع يأ مهرصبأو ءالؤه عمسأ :ئعملا نأ وأ ءايندلا

 (لمجلا ةيشاح) .ناسحإلا يف ةدايزلا كرت ىلع نسحملا هيف رسحتي يأ :هيف رسحتي
 ىلع لتا يأ ةكم رافكل يأ :مهل ركذاو (نيلامكلا ريسفت) .ءانفلاو كالهلا ميعن دنع ءاقبلاو كلملاب درفتن :ثرن

 اذه بتر 3ع ميهاربإ نأ ملعاو (فاشكلا - .هباتك يف هللا وه هل ركاذلاف الإو ءمهايإ اهغلبو «هتصق سانلا

 نع هفرص يف ةبغرلاو بحلا ةدش ىلع ليلد "تبأ اي" :هلوقف «قفرلاو فطلتلا ةياغب هنرقو «نسحلا ةياغ ىلع مالكلا

 - «نامبإلا يف عابتالاب رمأ مث ؛مانصألا ةدابع نم عنملا ىلع لدي ام ىلع ههبن الوأ هنأل ؛باوضلا ىلإ هداشرلو باقعلا
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 نع ًاضوع ءاقلاِكَبَأَتُي رزآ هيبأل َلاَق ْذِ هربخس نم لدبيو يرد قدصلا يف اغلابم

 اَلَوُرِصَتُي اَلَو ْعَمَسَي ال ام ُدّبَعَت َمِل مانصألا دبعي ناكو ءامهنيب تيا ةفاضإإلا ءاي

 * ل دم دسك ا صاع هاو 8 ف كيا ع فانكي ا ع
 ام ملعلا . ره ىننءاج دق ىبإ تمباتي د وا عض نيم م2 اعيش يمال ال كنع ىنغي

 لع 9 #َ : 5 5
 5 يل ىو ب دم 2# 2 2 3 نيف س5 8# ا

 ّنطيشلا ٍدبعت ال ٍتباتي .اميقتسم 2) يس اقيرط اطرِص كِدهأ َنعبتاف كتاي مل
 جي

 : 5 وأ ةدابع يف هايإ كتعاطب . نايصعلا 2 2 ديف ' 1011 ناك َنطِم

 1 ا 7 1

 يغبني ال ام ىلع مادقإلا نع رجازلا ديعولاب مالكلا مت مث ؛لوقعلا يف ةزئاج ريغ ناطيشلا ةعاط نأ ىلع هّبن مث -
 (لمجلا ةيشاح) ."نزاخلا ريسفت" ؛خلإ

 (لمجلا ةيشاح) .هلسرو هبتكو هتايآو هللا بويغ قيدصت يفو «هلاعفأو هلاوقأ ف قدصلا غيلب يأ :قدصلا يف اغلابم

 لكف ءاضيأ قلطم صوصخو مومع ةيقيدصلاو ةيالولا نيبو ءسكع الو قيدص يب لك نأل ؛صاخ فصو :ايبن

 (يواصلا ةيشاح) .ةوبنلا ةبترم تحت ةبترم ةيقيدصلا نأل ؛سكع الو يلو قيدص
 ؛ءايبنألا لوصأ رفك رضي الو ءانه رسفملل اعبت ماعنألا ةروس يف يطويسلا هيلع ىشم ام وهو «ةقيقح :ليق :رزآ هيبأل
 نأل ؛"ةرحافلا ماحرألا ىلإ ةرهاطلا بالصألا نم لقتنأ تلز ام" كي هلوق هيفاني الو «تيملا نم يحلا جرخي هللا نإف

 ذئنيحو ؛ميهاربإ ةثعب دعب الإ هرفك ققحتي مل رزآ نإ :لاقي وأ ءارافك اوناك نإو ةيلهاجلا حافس نم ةرهاطلا :نيعملا
 ةداع ىلع "ابأ" يمسو خرات هيبأ مساو همع وه :ليقو «ةرتفلا ةلاح يف وهو هدلو ىلإ يدمحملا رونلا هنم لقتنا دقف

 (يواصلا ةيشاح) .نيرسفملل نالوق امهو «مدقتملا ثيدحلا دري الف هيلعو ءابأ معلا ةيمست نم رباكألا
 هيف عمجلا مدعل ؛يناثلا زاج امنإو (يواضيبلا ريسفت) ."هاتبأ اي" :لاقيو "بأ اي" :لاقي الف :خلإ امهنيب عمجي الو

 عمجي امك ؛هيف روذحم الو نيضوع نيب هيف عمج امنإو ؛ءاتلا نم ال ءايلا نم لدب فلألا ذإ ؛ضوعملاو ضوعلا نيب
 لبقتسملا يف يأ :باذع كسمب نأ (لمجلا ةيشاح) .لسغلا نع نالدب امهو ءمميتلاو حسملا نيب ةريبحلا بحاص

 فوذلاب دارملا :ليقو «هناميإ ايجرتم ناك لب ءرفكلا ىلع هتومم اعطاق نكي مل هنأل ؛فوخلاب ربع امنإو .عجرت مل نإ

 (يواصلا ةيشاح) .فيطللا باطخلا اذمي هبطاخ ام هتياده مدع ملع ول هنأل ؛لوألا برقألاو «ملعلا

 ىلع ةيالولا بيترت ةيآلا نم موهفملا ناك املو ءوندلاو برقلا وهو يلولا نم "ايلو" نأ ىلإ ةراشإ :انيرقو ارصان
 (نيلامكلا ريسفت) .رانلا يف ةنراقملاو ةرصنلاب ةيالولا رسف نأب هعفد ىلإ راشأ ءسكعلاب رمألاو باذعلا سم
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 ري ذملا هدعوب ىو دقو ,يئاعد بيجيف اراب يأ مو نم 2 ايِفَح بج

 ايط اهكأ 5 ودع هنآ هل ف نيتي نأ ل اذهو 4 يبأل هيف 0 2

 ٠ 4ةيوتل) خؤش 4 _
 ل 9 ع 3 رض . ريفا -

 امَو ْمُهْرَتَْعَأ ال7 .مانصألا ةدابعب متيعش امك كن هتدابعب 59 ءاعدب 1
0-6 

 رق لقدح ع

 دكا امك سلا قا هل اَنَبَهَو ةنسدقملا ضرألا 9 بهذ نأب هّنلآ ٍنوذ ني نودبعي

 اَنلَعَجَو دلولاو لام ا اَنَجَمْحَي نّم ة ةثالثلا مل اَنَبَهَوَو 2 واكت قلع نيس 227

 12 5 22 4 هيفا 6 ل ف فج ةاعش ع وسخ وعر 107 5) ايِلَع قديم َناَسِ مه

 ىلع يفحلا قلطيو «ينأشب ءانتعالاو يب فطللاو يماركإ يف اغلابم :ايفح .رهدلا وه ميملا ثيلثتب الملا نم :ايلم

 (يواصلا ةيشاح) .(81١/:فارعألا) كاَهْنَع ٌءيِفَح َكنأك : ىلاعت هلوق هنمو «لاؤسلا ف يصقتسملا

 يف غلابو هب تعا يأ اذكه ةوافح يفح :لاقي (نايبلا حور) .فاطلإلاو ربلا يف اغيلب يأ :اراب يأ يفح نم

 ةيانعلاو هفاطلإو هماركإ يف غلاب يأ يفح وهف ءاحلا حتفب ةوافح رسكلاب هب يفحو :"راتخملا" فو .هماركإ

 :ىلاعت هلوق يناثلا نمو «"ايفح يب ناك هنإ" :ىلاعت هلوق لوألا نمو ؛لاؤسلا يف ىيصقتسملا اضيأ يفحلاو هرمأب

 (لمجللا ةيشاح) ."اهنع يفح كنأك"

 ودع ةئأ هسلغ لبق: هلا رفغتسا هنأب :بئاسأق ؟رانكلل راقفتساللا زوم نقتك :لاقي انبنغا باو اذه :إ لبق اذهو

 هرفكب عطق نإف .همالسإو هتياده امب دصق نإ رفاكلل ةرفغملاب 0 هنأ ملعت اذهّيو .هنم ربت كلذ ملع املف هلل

 (يواصلا ةيشاح) .كلذ لعف دقو :مكدالبو مكضرأ نم لحترأ يأ :مكلزتعأو (يواصلا ةيشاح) .زوخي الف

 (يواصلا ةيشاح) .ةسدقملا ضرألا ىلإ قارعلا لباب نم يأ :بهذ نأب

 .هدارفنا ىلع لضفب ليعامسإ ركذي نأ دارأ هنأل وأ «ءايبنألا ةرجش امهنأل ؛ركذلاب امهصيصختو :بوقعيو قاحسإ
 ىلاعت هللا اهاطعأ يلا معنلا مظع لامك نايبل ؛انهه هلازتعا ىلع امهنيب بيترت لعلو :"دوعسلا يبأ" يفو (نايبلا حور)

 ,نيرثكألا لوق وهو :خلإ دلولاو لاملا (اصخلم) .ءايبنألا ةرجش امهنإف ؛ءابرقألاو لهألا نم مههازتعا نم ةلباقم. هايإ
 (ليزنتلا ملاعم) .ةوبنلاو باتكلا :ليقو «قزرلا ةعس نم ايندلا يف ممل طسب ام هانعم :اولاقو
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 اًضَلخم ناك هن ل تا ىف د .قايدألا لهأ عيمج يق نسحلا ءانثلا وهو

 29 امين ٌهلوُسَر ناكو سندلا نم هللا هصلخأو «هتدابع ف صلخأ نم اهحتفو ماللا رسكب

 ىلي يذلا يأ نَمَيَأل لبخلا ناو سناك ىب هللا "نأ نإ ءىسوماي :لوقب َهَسيَدنَتَو

 .همالك ىلاعت هعفسأ نأب ايجانم ع2 ب اك هتف نيدم نم لبقأ نيح ,لكلءىسوم نيم

 ةدوصتمملا يه «لاح جز ابك نايب :فطغ وأ لدب َنْوُرَهْهاَخَأ اننمعت اتيت نم دهَل اًنيَهَو
 0 َليِعَمسِإ ب تكلا ىركذَاَو .هنم نسأ ناكو «هعم هاحخأ لسري نأ هلاؤسل ةباجإ ةبحلاب

 :ئيعملاف ءاهنع أشني ام ةدارإو ةلآلا مسا قالطإ نم لسرم زاحب ناسللا يفف ؛ةنسحلا ةريسلا يأ :خلإ نسحلا ءانثلا وه

 ىللعو ميهاربإ ىلع نولصيو ؛ةيضرملا لاصخلا نم مهل ام. ؛ةمايقلا وي ىلإ اهلك ممألا مهركذي اقداص ءانث مهمل انلعجو
 .ةيطعلا وهو ديلاب ىطعي امع ديلاب ربع امك ناسللاب دجوي امع ءانثلاب ربع (لمجلا ةيشاح) .ةعاسلا مايق ىلإ هلآ

 .اهنع أشني ام ةدارإو ةلآلا مسا قالطإ نم لسرم زاحب ناسللا يفف :"لمجلا" يفو (ريبكلا ريسفتلا)
 يف ركذ ىلاعت هللا نأ :لصاحلاو ؛:ةضق ىلع ةصق فطع "ميرم باتكلا يف ركذاو" :هلوق ىلع فوطعم :ركذاو

 ىسومو ليعامسإو بوقعيو قاحسإو ميهاربإو ىسيعو ىييو ايركز :ءايبنألا نم ةرشع ءامسأ ةروسلا هذه

 ؛ةيدمحملا ةمألل اميلعتو مهفأش مظع ىلع اهيبنت ؛امي ناميإلا بجي بقانمو افاصوأ لكل ركذو «سيردإو نوراهو
 (يواصلا ةيشاح) .نآرقلا ف ةروكذملا ءايبنألا صصق عمج يف لاقي اذكو «ممي اودتقيل
 نع ئبني يذلا يبنلاو ةايبنألا نم باتك ةعم'ئذلا لوسرلا :الوسو .نيتءارقلا ةيدحوتل بتره رشنو فل :ضلخأ نم

 وهف هل نيمي ال لبحلا نأل يأ :ىسوم نيمي (كرادملا ريسفت) ."عشوي"ك باتك هعم نكي مل نإو لجو زع هللا
 احن" نم "ويجب" هلصأو ,"هانبرق" لوعفم نم لاح :خلإ ايجن ةانبرقو (نيلامكلا ريسفت) .روطلا ال بتاحلا ةفص
 ةفص هنإ :ليقو "نميألا روطلا بناج مكاندعاوو" :هلوق ف بارعإلا يف هعبت هنأ ليلدب بناجلل ةفص نمألاو ؛'وجني
 نم "نميألا روطلا بناج نم هانيدانو" :"يواضيبلا" فو (نيمسلا ريسفت) .ةكربلاو نميلا نم هقاقتشا ذإ ؛روطلل
 (لمجلا ةيشاح) .نميلا نم نوميملا هبناج نم وأ ؛كِتلع ىسوم نيمب ىلت ىلا يهو «نيميلا نم ئميلا ةيحان

 ةيراج رجاه نم ناكو «ميهاربإ نبا يأ :ليعامإ (يواصلا ةيشاح) .نينس عبرأب :ليقو ةنسب يأ :هنم نسأ

 نم برع مهرج نيب ليعامسإ ىبرتف «تيبلا ءانب لبق زاجحلا ىلإ اهلقن ليعامسإ هل تدلو املف هل اهتبهو يلا ةراس
 3 هلا لوسر مهنم نيذلا برعلا هنم تلسانت مث ءرسفملا لاق امك مهيلإ هللا هلسرأ ربك اَملف +هوحجوزف ؛نعيلا

 (يواصلا ةيشاح) .ءانثلاو ركذلاب هدرفأ ميهاربإ دالوأ نم ةيزم مظعأ ناك املو ءارخف اذمي هافكو



 ا 2:
 لوح وأ مايأ ةثالث هذعو نم رظعناو هدب قو الإ اعيش دعي ل ٍدَعَوْلا َقِداَص َناك ءُهْنإ

 هموق يأ ُهَلَهَأ ُرمْأَي ناكو (2) اين مهرج ىلإ ًالوُسَر َناكَو هناكم يف هيلإ غخر نح

 نيءاي ناواولا تبلق "ٌووُضْرَم" هلصأ (2) اًيِضَرَم هَبَر َدنِع َناَكَو ةوكّرلاو ةولّصلب

 5 )كين اًقيِدَص ناك ءُهْنِإ حون يبأ دج وه َسيِرْدِإ ب تكلا ىفْزكْذأَو .ةرسك ةمضلاو
 ,ةنحلا يف وأ ةعباسلا وأ ةسداسلا وأ ةعبارلا ءامسلا يف ئح وه 2 اَيلَع اَناَكَم ُهََتْعَفَرَو

]1 1 

 ايلا

 (يواصلا ةيشاح) .هلاصخ نيب روهشملا هنأل ؛ءايبنألا نم هريغ يف ادوجوم ناك نإو فصولا اذ صخ :دعولا قداص

 سلجأ نأ امإ :هبحاص هل لاقف ةيرق اينأ هل ابحاصو ليعامسإ نأ غلب :لاق يروثلا نع متاح يبأ نبا ىور :خ! رظتناو

 لخدف «كرظتنأ سلجأ انأو تنأ لخدا لب :ليعامسإ هل لاقف ءكلذ كيفكأف لخدأ نأ امإو انداز اماعط يرتشتف لخدتف

 ؟ةعاسلا يح انهه تنأ :هل لاقف ؛لحرلا هب رمف ؛مويلا كلذ نم لوحلاب ٌرمف «هناكم ليعامسإ ماقأف ءجرخي ملف يسن مث

 نبا نع (نيلامكلا ريسفت) ."دعولا قداص ناك هنإ ليعام#إ باتكلا يف ركذاو" :لاقف ؛ءيحب ىح حربأ ال كل تلق :لاق

 .هريغو "بيطخلا" هركذ امك ةنس ةرظتناف ءناكم يف هرظتني نأ هل ابحاص دعو لتلع ليعامسإ نأ :اّقتخ سابع

 ءاهنباو يه ميهاربإ اهفلخ نيح ةكم يداوب ليعامسإ مأ رجاه ىلع لزن «نميلا برع نم ةليبق وه :مهرج

 هعفرب دارملا :نيرسفملا ضعب لاق :خلإ هانعفرو (لمجلا ةيشاح) .مهيلإ لسرأو مهنم هوجوزو «كانه اونكسف
 (نيلامكلا ريسفت) .فئصضملا هركذ امك نورخآ لاقو :هناحبس ةدنع ةلزنملا برقو ةوبنلا فرش

 تبعك لاق هنأ ريرح نبيا ىور «فقيعض- لوقلا اذع ”"جايحألا ةظور" بحاص»لاق :ل! ةعبارلا ءامسلا يف

 ىلإ هب بهذو «هحانج ىلع هعفرف ؛هرمع نع هلأسف «ةكئالملا نم قيدص سيردإل ناك :ان65# سابع نبال رابحألا
 كلم لاق ؟سيردإ نيأ :لاق ؟سيردإ رمع نم ىقب مك هلأسف .توملا كلم هيقل ةعبارلا ءامسلا غلب املف ءءامسلا

 ."ايلع اناكم هانعفرو" ئيعم اذهف :بعك لاق .هحور ضبقب ترمأ ؛بيجع ءيشل اذه نإ :توملا

 هل لاقف «هيلع ملسف هاتأف «سيردإ ىلإ طبهي نأ هبر نذأتسا اكلم نأ :ب/5 سابع نبا نع متاح يبأ نبا جرخأو

 هدنع انعفنت نأ عيطتست له :لاق «ةكئالملا نم يحخأ كلذ :لاقف «ءيش توملا كلم نيبو كنيب لب :سيردإ

 نيب بكرا :لاقف ءتوملا دنع كب قفريف كل هملكأس نكلو ءالف همدقي وأ ائيش رخوؤي نأ امإ :لاق ؟ءيشب

 نإ :كلملا هل لاف ءهحانج نيب سيردإو توملا كلم يقلف «ءايلعلا ءامسلا ىلإ هب دعصو سيردإ بك رف «يحانج

 ةفرط فصن الإ هلجأ نم قبي ملو همسا يحم دقو ؛ءسيردإ يف هب ملكت ءكتحاح تملع :لاق «ةحاح كيلإ يل

 3 .كلملا يحانج نيب سيردإ تامف (نيع
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 مهيلع هللا معن ١ َنيِذلا أدتبم َكِِتَلْوُأ .اهنم جرح و يبيحاو توملا قيدا كا دعب اهلحخدا ”ا نع رقي 2 9 8 3 ىلا نمت : كتيرع ع 0

 ةفص طرشلا ةلمهح 5 هدعب امو «ةفصلا ئعم 2 وهو هل نايب سيحل نم هل ةفص

 ميهاربإ يا ةنيفسلا ل حوُن عم ةهنخ يف سيردإ يأ مدا زد ني هلوقف نييبنلا تسل
 2 د د

 وهو َليِوَرْسِإ ةيرذ نمو بوقعيو قاحسإو ليعامسإ يأ َمِهَرَبِإةّيَرَذ نِمَو ماس هنبا نبا
 نم يأ آَنيَبَعِجَاَو ائْيَدَه َنَمِمَو ىسيعو - ايركزو نوراهو ىسوم يأ بوقعي

 دحجاس عمج 2:8 ايكْبَو اًدجس ًأوٌرَح رع يخل تن تدع علت قاب وب ربخو نيدو

 ف مهئادتعاو مهروح نم ضرألا لهأ نم ىلاعت هللا ىأر امل هنأ بدنج نب ةرم نع هاور دنسب "كردتسملا" يفو -
 ثوللا كلم لزن هنأ :مهضغب ىكحو "ايلغ اناكم ةانعفرو" :لوقي ثيع وهف :ةسداسلا ءامسلا ىلإ هعفر هللا رمأ
 توملا هقاذأف «قينمت نأ ةجاح كيلإ يل نإ :سيردإ هل لاقف ءاليلخ هذختاو سيردإ بحاصف «هناحبس هرمأب ضرألاب

 كلم هعفرف ةنجلا ةيؤر مت مث لعفف منهج هيري نأ ىرحأ هنم لأس مث ,ةظحل دعب هحور هيلإ عجر مث ؛هناحبس هنذإب
 ىلاعت هللا نإ :لاقو «ىبأف جورخلا كلملا هنم بلطف «ةنجلا هلحدأو «ةعباسلا ءامسلا ىلإ هب بهذو هحانج ىلع توملا

 نعم كلذف ,جرخأ ال هللاو «ةنحلا نم يأ "نيجرخمب. اهنم مه ام" لاقو «هتقذ ٍنإو "توملا ةقئاذ سفن لك" :لاق

 (نيلامكلا ريسفت) .يوق عوفرم قيرط نم كلذ تبثي مل :رجح نبا لاق ."ايلع اناكم هانعفرو" :هلوق
 :نيعملاو ءصاخلاب ماعلا نايب نم لوصوملل يأ "هل نايب" :هلوقو :مهيلع هللا ماعنإب نوفوصوملا كئلوأ يأ :خلإ هل ةفص
 هنأل ؛هنم ةبرقت :سيردإ يأ (لمجلا ةيشاح) .انخيش «خلإ نايبلل "نم"ف «نويبنلا مه نيذلا مهيلع معنملا كئلوأ

 لسن نم هنأل ؛ميهاربإ "حون عم انلمح نم" ةيرذب دارملا نأ نيعي :ميهاربإ يأ (بيطخلا ريسفت) .حون يبأ دج
 لعج ولو «ةفص لوصوملا لعج نإ اذه :"كئلوأ" ربخو (نيلامكلا ريسفت) .حون عم ةنيفسلا ف ناكو «ماسلا
 (نيلامكلا ريسفت) .هللا نم مهتيشخ نايبل فانئعتسا ةيطرشلا ةلمجلاف اربخ

 اوكبو اودجس مهيلع ةلزنملا بتكلا نم امي مهصخ ىلا هللا تايآ اوعمس اذإ ءايبنألا نأ يأ :ايكبو ادجس اورخ

 (لمجلا ةيشاح) .ةاضقو ضاقك ةاكب هسايقو سايقلا ريغ ىلع :كاب (يواصلا ةيشاح) .اعوشحخو اعوضخ
 نآرقلا اولتا" :ثيدحلا يفو «ةوالتلا دنع افوخو ارذحو اعوضحخو اعوشح يأ مهلثم ةكم لهأ اي يأ :خإ اونوكف

 اولجعت الف ناحبس ةدجس متأرق اذإ :اه# سابع نبا نعو (يركلا ريسفت) ."خلإ اوكابتف اوكبت مل نإف ءاوكباو
 مرح الإ ءام نيع ترغرغ ام" :لاق هلي هنأ يورو .هبلق كبيلف مكدحأ نيع كبت مل نإف ءاوكبت يح دوجسلاب

 (لمجلا ةيشاح) ."بيطخلا ريسفت" ؛خلإ ثيداحألا نم كلذ ريغ ىلإ "اهدسج رانلا ىلع ىلاعت هللا
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 تاوبشلا أوعَبَتأاَو ىراصنلاو هديا اهك رتب ةداكلا أوُعاَضَأ فل ْمِهِدْعَ ب يي

 نَم نكل الإ .هيف نوعقي يأ ؛منهج يف داو وه 29 اّيَع َنَوَقلَيَفْوَسَف يصاعمل نم

 نم يل اعيش لوصعني نوُملُظي لَو 0 نولي قايلوأف اًحِلَص ليْعَو َنَماَءَو بات

 6 ه ردم

 لاح بيَقلاب ءُهَداَبِع ْنِمحَّرلا َدَعَو ىتلأ "ةنحجلا" نم لدب «ةماقإ ِنَّدَع ِتَّنَج .مهياوث

 كذآ 2ظظ0ظذ0ز00ز10 ]ا 2و كتَأَم هد وعوم يأ ُهُدَعَو ناك .هنإ اهنع نيبئاغ يا

 :لاقي «ريخلا يف حتفلابو ءرشلا يف نوكسلاب وه "فلخ" :هلوق «نييبنلا دعب نم دجو يأ :مهدعب نم فلخف
 يف كانها موللا نوكس قلخلا لستسي بقع يأ :قلخ (يواضلا ةيعاحإ .قدنف نقل ئوس .قلخ
 نعو «سوفنلا ذالم يأ :تاوهشلا اوعبتاو .حلاص فلح :لاقيف ريخلا يف اهحتفبو ءءوس فلحخ :لاقيف ءرشلا

 (كرادملا ريسفت) .روهشملا سبلو ءروظنملا بك رو «ديدشلا ىئب نم ::5 يلع

 هيلع رصملا ينازلل دعأ .هرح نم ذيعتستل منهج ةيدوأ نإو ءمنهج يف داو "يغلا" :فكذ سابع نبا لاق :خلإ داو

 .ادلو اهجوز ىلع تلجدأ ةأرمالو ءروزلا دهاشلو .ءقوقعلا لهألو ءاوبرلا لكآلو ءاهيلع نمدملا رمخلا براشلو

 هانعم لب ءطقف ةيؤرلا هدارم سيل "نوقلي" :هلوقو ءاباذع :ليقو ءاكاله :ليقو ءانارسخ "ايغ" :كاحضلا لاقو

 (اصخلم كرادملا ريسفت) .ةيؤرلا عم ةسبالملاو عامتجالا

 ؛ةركن ندع تانج :لاقي ال «هئازجأ ىلع لكلا لامتشا هيلع ةنجلا لامتشال ؛ضعبلا لدب يأ :"ةنجلا" نم لدب

 دفي مل اذإ كلذ اضيأو ءضعب لدب وهو «لكلا لدب يف كلذ نأل ؛ةفرعملا نم لدبت ال ةركنلاو ؛ةركنلا ىلإ ةفاضإل
 ءاملع "ندعلا" :يضاقلا لعج دقو «يضرلا خيشلا هيلع صن امك زئاج وهف الإو ءلجر ديز ءاج :كلوقك لدبلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةفص ال الدب لوصوملا لعجي نأ ملعب سيل هنإ :لاق نملو ؛ةفص هدعب لوصوملاو
 دئاع وهو "ةنجلا" ريمض :امهدحأ «نالامتحا لاحلا بحاص يفو «ةيلاح ءابلا نأ :امهدحأ ,ناهجو هيف :ذ2! بيغلاب

 امنِإو ءافوري ال اهنع نوبئاغ مهو يأ "هدابع" وه نوكي نأ :يناثلاو .افودهاشي ال مهنع ةبئاغ يهو اهدعو يأ لوصوملا

 (نيمسلا ريسفت) .ناميإلا ببسبو بيغلا قيدصت ببسب يأ ةيببس ءابلا نأ :يناثلا هجولاو .هنم رابخإلا درجمب امي اونمآ
 (يواصلا ةيشاح) .ةنجلا دهاشي ال اهيف نمو ءايندلا ف لصاح دعولا نأل ؛اهل نيدهاشم ريغ يأ :نيبئاغ

 هيلع "ايتأم" نوكي رفا ريسفتل ةراشإ "لإ هدوعوم وأ" :هلوقو ءاهريغو ةنجلا نم هب دعو يذلا يأ :هدوعوم يأ

 "ةنحللا" هلوقو .ةيآلا هذه يف يأ "انه" :هلوقف «ةنحجلا صوصخ دوعوملاب دارملا نوكيو «لوعفم مسا هنوك ىلع ايقاب

 (لمجلا ةيشاح) .هلاحب لوعفم مسا "ا نأ هب 7-0 "هلهأ هيتأي" :هلوقو .هدوعوم نع ربخ



 ميرم ةروس ]لَ رشع سداسلا ءزجلا

 اَوْعَل ايف َنوُعَمَسَي ل .هلهأ هيتأي ةنحلا انه هدوعوم وأ "يوتأم" هلصأو ءايتآ ىنعمب

 ناك نم اَنِداَبِع نِم لزننو يطعن ُثروُت ىلا نَا َكلِت .ادبأ رونو ءوض لب ءليل الو

 نأ كعنمب ام" :ليئربجل نك ىبلا لاقو امايأ يحولا رخأت امل لزنو .هتعاطب 29 كيفَ

 ةاهاه ماهاس هل هه فدع دم هس هم مم معمم دمع هس سم سم  ةاةرورل اه يلق نوح

 نأ ريدقت ىلع اذهو (40:ءارسإلا) كار وُتْسَم ًاباَجح# :ىلاعت هلوق يف امك لعافلا نيعمب لوعفملا مسا نأ عي :اينآ

 دوعوملا يأ :هلهأ (نيلامكلا ريسفت) .هلالعإ للعف ءيومهرمك "يوتام' هلصأو «يردصملا هانعم ىلع دعولا كرتي

 مالكلا لوضف وه :خلإ اوغل (نيلامكلا ريسفت) .هانعم ىلع "ينأم"ف دوعوملا ئيعمم دعولا ناك اذإ هنأ ديري مه

 ميلست وأ ضعب ىلع مهضعب ميلست ناك نإ هانعم نأ :اهدحأ ؛هجوأ ةثالث هيف يرشخمرلا ىدبأ "امالس الإ" :هلوقو

 :هلوق يداو نم وهف «كلذ الإ اوغل نوعمسي الف اوغل مهيلع
 بئاتكلا عارق نم لولف نمي مهفويس نأ ريغ مهيف بيع الو

 ةمالسلاب ءاعدلا مالسلا ئععم نأ :ثلاثلا .ةصيقنلاو بيعلا نم هيف نوملسي الوق الإ اهيف نوعمسي ال مهفأ : ىناثلا

 ةدئاف نم هيف ام الول «ءثيدحلا لوضف باب نم هرهاظ ناكف «ءاينغأ ةمالسلاب ءاعدلا نع اهلهأ مالسلا رادو

 .باوبألا قلغو بجحلا ءاخرإب ليللا نوفرعي امنإو :خلإ راهن ةنجلا يف سيلو (اصخلم لمجلا ةيشاح) .ماركإلا

 ؛كلذب هتنج هناحبس فصوف .«برعلا دنع شيعلا لضفأ يشعلاو ةركبلاب قزرلاو .بجحلا عفرو اهحتفب راهنلاو

 (ريسي رييغتب كرادملا ريسفتإ .ماودلا ديرت "ايشعو ةركب نالف دنع انأ" :لوقت امك قزرلا ماود دارملا :ليقو

 ةراشإلا مساب ّىأو ؛"ائيش نوملظي الو ةنحلا نولخدي كئلوأف" :هلوق يف ةنجلا ىلع دئاع ةراشإلا مسا :ةنجلا كلت

 ؛نينرقلا يذو فهكلا باحصأو حورلا نع دوهيلا هلأس نيح يأ :لزنو .اهتلزنم عيفرو اهتبتر ولعل ةراشإ ديعبلا
 وأ اموي نيعبرأ دعب لزن مث دي يبنلا ىلع قش ىح ليئربج رخأتف "هللا ءاش نإ" لقي ملو "ادغ مكربخأ" :لاقف

 تدك نئنإ :ليئربح هل لاقف ”.فلبلا تقتشاو «ينءاس ىح ىلع تأطبأ" ٠5 هللا لوسرو.+هل :لانقف شع ةنسغ

 (يواصلا ةيشاح) .تسبتحا تسبح اذإو «تلزن تثعب اذإ ءرومأم دبع ٍنيكلو .ءقوشأ

 :لاق هنأك «ليئربجل هللا لوسر نم باتع اذه :خلإ كعنمي ام (نيلامكلا ريسفت) .سابع نبا نع يراخبلا هاور :ليئربجل
 (يواصلا ةيشاح) .رجهملا ال ةرايزلا كيف ءاحرلا ناكف «دايدزا يف كيلإ يقوش نإ



 عيه ةروس "1 رشع سداسلا ءزجلا

 2-5 عجم 8

 كلذ ملع هل يأ «ةعاسلا مايق ىلإ تقولا و تا ا 2 ام اينفلا

 بر وه .كنع يحولا 1 كل اكرات ءأبن ايمان ا نا يوم

 ديو

 ا د اهب ين

 امه فلآ سو ءاهليهستاو ةيناغلا ةريق قيقحتب 5 :ةيآلا هيف .لزاعلا :ةريقملا نب

 دمحم لوقي امك ربقلا نم 2 يح ٌحرخأ توسل ثم ان ىرخألا نيبو اهيهحوب

 هيلع ٌدرو ؛ماللا اذكو 2 ةدئاز. "ان" و: :تاوملا دعب ايس ذي يأ يفنلا نيعمج ماهفتسالاف

 .لاذلا يف تمغدأو ًالاذ ءاتلا تلدبأ "ركذتي" هلصأ ٌنَسنِإلآ ٌرُكْدَي اَلَوَأ :ىلاعت هلوقب

 لزتتلاو .روكذملا .هلاؤسل اباوجو هلي هللا لوسرل اراذتعا ؛كلذب ىلاعت هللا هرمأ «ليكربح ناسل ىلع اذه :لزسن اهو

 الف ؛اهيف نحن امو نكامألا نم انفلح امو انمادق ام هل يأ :خل ! انيديأ نيب ام هل (يواصلا ةيشاح) .ائيشف ائيش لوزنلاو

 نم ثدحي امو نوكسو ةكرح لكب ملاعلا ظفاحلا وهو «هتيشمو كلملا رمأب الإ ناكم ىلإ ناكم نم لقتنن نأ كلامتن

 (كرادملا ريسفت) .هيف انل نذأ اذإ الإ هتوكلم يف بلقتن نأ انل نأف «نايسنلاو ةلفغلا هيلع زوحت ال ؛لاوحألا

 ظفلب يأ :كلذب ىمسم (نيلامكلا ريسفت) لإ يسال لسا ناقلو هللا عطب سسا و يعي :ابر وش

 له :"ايمس" هلوق ريسفت يف يبلكلا لاق :"بيطنلا" يف لاق (لمجلا ةيشاح) ءضرألاو تاوامسلا برب وأ «ةلالخلا

 ىلع "ىلاعت هللا" ظفل اوقلطأ امف :نئولا ىلع هلإلا ظفل نوقلطي اوناك نإو مهإف ؛هريغ "هللا" يمسي ادحأ ملعت

 ناسنإلاب دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :ثعبلل ركنملا .اريظن يأ الثم هل ملعت له :يذ سابع نبا لاقو :ءيش

 (يواصلا ةيشاح) .ثعبلل ركنملا رفاكلا صوصخ

 نوكت نأ لحأل ؛هكرتو ديزي نأ ىلوألا ناكو «ىلوألا يأ "ىرخألا نيبو" :هلوقو ؛ةيناثلا يأ :فلأ لاخدإو
 ؛ةدئاز ماللا اذكو «ةدئاز "ام" :2! تم ام (لمجلا ةيشاح) .ةيعبس اهلكو «ةعبرألا تاءارقلا ىلع ةهبنم هترابع

 لاذلا :ديدشتب :ركذي (نيلامتكلا ريسفت) -لابقتسالا فرحي انارتقا غاس لاحلا اذلو ؛نيعم نم ةدرحم ديكوتلل

 .ةزمحو ريثك نباو ورمع نبال نيتحوتفملا فاكلاو



 م. رم ةروس ظ "ا ريشع سداسلا ءرزجلا

 0 ءانلا كرت يأ

 يلو كعب نيكل يأ َحُهَن كلَبَرَوف ذ .ةداعإلا ىلع ءادتبالاب لدتسيف
 1 ريال : و : 0 |

 لاسع

 "وجي 00 نم يولع وأ هج :هلصأو تل عمج بكرلا ىلع م ايْبِج

 نحيا ىلَع ُدَّشَأ مَ مهنم ةقرف ٍةَعيِش ين لع نب عت مك .داتغل "ينحب" وأ
 مهنم هريغو دشألا منهجي قحأ 8 ل ه نيل ماخأ نحل 4 .ةغءرخ مو اًيَيِع

 نيذلا يأ لوضوملل نايب

 ماللا ويسكب "يلص' نم ”عيرولض" هلصأو .ممت ًأدنف اقارتحاو الوخد م وحلا 5

 ١ ا كاريس ريحا يف 3

 07 اا00 1 ٠. اَهُدراَو اَّلِإ دحأ كني ام يأ نإَو .اهحتفو

 ةيناثلا واولا تبلق «نيواوب :"ووفج" هلصأو (نايبلا حور) .ةلسلس يف هناطيش عم رشحي رفاك لك ذإ :هناطيشو

 ةيشاح" نم «ءايلا يف تمغدأو ءاي واولا تبلق "يونج وأ" :هلوقو «ءايلا يف ءايلا تمغدأو ؛ءكلذك ىلوألا مث ءاي

 ىلع ماق وأ ةبكر ىلع سلج اهمضب ايثحو اوثجي -ىمرو ىعدك- اثج :"سوماقلا" ف :"ونجي ىثج" نم ."لمجلا
 (نيلامكلا ريسفت) .رسكلاو مضلاب "يثج" عمجلاو ءثاح وهف ؛هعباصأ فرط
 فذحلا مدع دنع ةبرعم تناك نإو مضلا ىلع تينب كلذلو ءدشأ وه مهيأ يأ اهتلص ٌردص فذح ةلوصوم يأ :دشأ مهيأ

 زييمت لحنا بوصنم وهو ؛نكمتملا مسالا صاوحخن نم يه يلا درفملا ىلإ ةفاضإلا موزلل بصنلاب ءتيقل مهيأ برضا :وحن يف
 .ممهب قيلي ىلا مهقبط يف الك لحدن وأ «بيترتلا ىلع رانلا ف مهحرطنو ؛مهاتعأف مهاتعأ مهفئاوط زيمن يأ "يأ" نع

 هيلعو ءافكذ سابع نباو يلع دنع لوخدلا دورولا :"كرادملا" يف .ارفاك وأ ناك املسم يأ :خلإ دحأ مكنم ام

 يذلا يجنن مث" :هلوقلو ”كاهودرو ام ةهلآ ءالؤه ناك ول" :هلوقلو «"رانلا مهدروأف" :ىلاعت هلوقل ؛ةنسلا لهأ روهمج

 نوكتف ءاهلخد الإ رجاف الو رب ىقبي ال .لوخدلا دورولا" :#ت3ع هلوقلو «لوحدلا دعب نوكي امنإ ةاجنلا ذإ ؛"اوقتا

 ."يبه أافطأ كرون نإف ؛نمؤم اي رج :نمؤملل رانلا لوقتو «ميهاربإ ىلع تناك امك امالسو ادرب نينمؤملا ىلع
 ىلع ةروهشملا ةءارقلا لمحيو ؛"مهنم نأب" ىذ سابع نبا ةءارقل ؛رافكلاب صتخي هنكل ءلوحدلا نيعم.دورولا :ليقو

 (١؟١:صصقلا) (َنْيَدَم َءاَم َدَرَو اًمَلَو» :ىلاعت هلوقل ؛روضحلا دورولا :هو دوعسم نبا هللا دبع نعو .تافتلالا

 دورولا :ةداتقو نسحلا نعو ءاماذع نع دارملا نأب :هنع بيجأو ١ ١٠( :ءايبنألا) 4 َنودَعْبُم اهْنَع كيلوأ» :هلوقو

 (نيلامكلا ريسفت) .رانلا لهأ قذاقتيو ةنحلا لهأ ملسيف ءاهيلع دودمم طارصلا نأل ؛طارصلا ىلع رورملا



 م

 مرم ةروس م رشع سداسلا ءزجلا

 ىحقُم 2 عدي ىضقو هّمَتَح 2 اًيِضَقُم اَمَثَح َكَبَر َْلَع ناك منهج لخاد يأ

 دويل ٍِ

 اييج ايف رفكلاو كرشلاب تمل َدََو اهنم رفكلاو كرشلا أوه ةيرذلاا افقتعو ًادلنقم

 ٍِتَسْيَب نآرقلا نم اَنَمَياَ نيرفاكلاو نيكولا ف يأ َرِهِيَلَع لْثت اَذِإَو .بكرلا ىلع /
 500 عانق يش متنأو نحن ِنيَقيِرَقْلا ىأ ْأَوُنَماَ ةيرتلل أوُرقك َنيِذَلا لاَ لاح («تاحضاو

 مه ؤاينغأ

 5 رباج نع دمحألو هذ سابع نبا نع يقهيبلاو هند دوعسم نبا نع مكاحلا هاور اذك:منهج لخاد يأ

 وه دورولا نأ ىلع فلسلا نم ريثكو ".امالسو ادرب نمؤملا ىلع نوكيف اهلخد الإ رجاف الو رب ىقبي ال" :اعوفرم

 أذ ديعس يبأو رباجو ةريره يبأو سنأ نع يورو .يوونلا هحجرو ؛منهج ىلع دودمم هنإف ؛طارصلا ىلع روبعلا

 ؛يظفل فالتخالا اذه نأ دبعلا اذه رهظي يذلاو .رانلا لوح مهمايق مهدورو :«#» دوعسم نبا نع متاح يبأ نبالو
 (نيلامكلا ريسفت) .اروبع هبسح نم مهنمو الوحخد هّدع نم مهنم نأ ريغ «هيلع اوقفتا امه طارصلا ىلع رورملا نإف

 :تلق ١٠١( ؟ :ءايبنألا) #اهَسِيِسَح نوعسسي ال ا اهنع كيلو :لوقي ىلاعت هللاو اه ولحن دي فيك :تلق نإف

 اهلعجي ىلاعت هللا نأل ؛اهسيسح اوعمسي الو اهولحدي نأ زوجت :"ةمحقملا ةلئسألا" يف لاق .امناذع نع داعبإلا هب دارملا

 ران يهو نورفاكلاو «مالسو درب يهو منهجي نورمي نونمؤملاف 320غ ميهاربإ ىلع اهلعج امك امالسو ادرب مهيلع
 (نايبلا حور) .ابذع ءام نوكيف يليئارسإلاو ءامد ريصيف يطبقلا هبرشي ناك دحاولا زوكلا نأ امك

 ىدعتي "رذن" ناك نإ ناث لوعفم :خ ! ايثج (يواصلا ةيشاح) .هيلع باجيإب ال ,هتمكح ىضتقم. يأ :ايضقم امتح

 نأو «"رذن"ب قلعتي نأ زوجي "اهيف"و ."مهيلخن" نيعمب "رذن" تلعج نإ لاح امإو «"ريصن"و "كرتن" نيعم. نينثال

 نم لاخ هنأ ىلع فوذحمب قلعتي نأ زوخيو ءاردصم ناك نإ هيف كلذ زوخي الو ءالاح ناك نإو :"اينح"ب قلعتي

 (لمجلا ةيشاح) .اهيلع بصنف ءاهيلع مدق ةركنل ةفص لصألا يف هنأل ؛"ايثح"

 نع اوزجعو نيرفاكلاو نينمؤملا ىلع اهالتو نآرقلا تايآ هك يبلا ىلع تلزن نيح يأ :مهيلع ىلتت اذإو
 اورظنا :مهل اولاق ثيح ءايندلا ظوطظح نم مهل ام نينمؤملا ءارقف ىلع راختفالا يف رافكلا ءاينغأ ذحأ اهتضراعم

 سلجملا ردص يف سلجب ؛مكسلاجب نم نسحأ اهورتف انسلاجم ىلإو ؛مكلزانم نم نسحأ اهورتف انلزانم ىلإ
 كرك ريع ىلع متنك ولو ءمكنم ريخ هللا دنع نحنف ايندلا ف انل كلذ ناك اذإف «ريقحلا هفرط ف نوسلحتو

 اًندلا ل عام امل كلذ لك نوه : ى اعت هللا لاق ءايندلا ةنيزب نينمؤملا ءارقف ةنتف كلذب مهدصقو ءانمركأ امك

 اد!

 (يواصلا ةيشاح) (76:فرحرزلا) َنيِقَتمْلِل َكَبَر دْنِع ُةَرِحآلاَو
 ِِق مه نيذلا نينم وما ءارقفل يأ "اونمآ نيذلل" :هل وق ءاهريغو بايثلاب نولمجتملا مه ؤاينغأ يأ :اورفك نيذلا لاق

 - ىلإ اورظناو ؛مكلزانم نم نسحأ اهورتف انلزانم ىلإ اورظنا :مههل اولاق يأ لزنم قيضو باي ةثاثرو شيع ةنوشح



 ميرم ةروس ما ويقع سداسلا ءزجلا

 :يدانلا عم عح )ايدك ُنَسْحَأَو "ماقأ" نم مضلابو «؛ "ماق" نم حتفلاب 8 الل زنم

 يأ ريكو :للاعت لاق .مكنم اريخ نوكنف «نحن :نونعي «هيف نوثدحتي موقلا عمتجم وهو
 اماعر لم نأ َسخأ م ةيضاملا م نم ةمأ ديالا رثك

 هج ردتسي ايندلا ُْق اذه ن2 د يأ ربخلا قعد دمت هبا وج :طرش لكلا

 منهج ىلع ةلمتشملا َةَعاَسلآ امِإَو رسألاو لتقلاك َباَذَعْلأ اّمِ نوُدَغَوُم ام أوأَز اَذإ ّنَتَح

 ؟نونمؤملا مأ مّهُأ اناوعأ عج) دج ُفْعْضأَو اًناَكَم ٌدَّس وه َنَم َتوُمَلَعَيَسَف اهولخديف
 اَوَدَْهأ تريذأا ُهَّللآ ُديِرَيَو .ةكئالملا مهيلع نينمؤملا دنجو «نيطايشلا مهدنجو
 0 تحسم ت َبفلاَو تايآلا نم مهيلع لزني ام. ىدع..تافإلاب

 «كلتب متنأو ةباثملا هذهي انك اذإف «ريقحلا هفرط يف متنأو سلحملا رودص يف سلحب انورتف ,مكسلحبو ثدحتلا دنع انسلحب
 (لمجلا ةيشاح) .امب انمركأ امك رومألا هذهي مكمركأل -ريخ ىلع يأ- اريخ متنك ولو «مكنم ريح هللا دنع نحنف

 وهو "ىَدَنلا" نم قتشم وه :ليقو ؛مهثدحتمو موقلا سلجم :يدانلاو :يدنلاو ؛"ويدن" هلصأ ؛ليعف "يدنلا" :اًيدن
 دحام. وه :ليقو :اعاتمو الام ( محلا ةيشاح) ."لعفأ" نم قازيهت "ايدن"و "افاقم"و. هيأ ناوقمل# ءامركلا نأل ؛مركلا

 يئرملا نيعمب. :ايئرو (سوماقلا) .عاتملا أادرأ وأ تيبلا ثاثأ مضلاب :ىزحلا (نيلامكلا ريسفت) .ثر ام ىزحلاو ءهنم
 (لمجلا ةيشاح) .نوحطملاو حوبذملا يعم. نحطلاو حبذلاك اذهو «ةئيهو ةروص يأ ءاظلا حتفب "ارظنم" :هلوقف
 هل دع يأ ؛هريذاعمل اعطقو اجاردتسا هلهمب نأ يغبني امث هلاهمإ نأب اناذيإ ؛رمألا ظفل ىلع هجرحخأ امنإو :ربخلا ىنعع

 نم هنكميو هلام رثكيو هرمع ليطي نأب يأ :هجردتسي (نيلامكلا ريسفت) .عتمتلاو رمعلا لوطب هلهعو نامحرلا

 مفأو ؛هورّذق ام سكع ىلع رمألا نأ نوملعي ذئئيحف يأ اراصنأو اناوعأ يأ :ادنج (يواصلا ةيشاح) .هيف فرصتلا
 (ارصتخم كرادملا ريسفت) .مهتفص فالح ىلع نينمؤملا نأو ءايدن نسحأو اماقم ريخ ال ءادنج فعضأو اناكم رش

 يف مهل عقو امك مهيلع مهل نونواعم يأ ةنواعملا عم نم هيف امل ؛'دنج'"ب قلعتم 'مهيلع' :خلإ مهيلع نينمؤملا دنجو
 (لمجلا ةيشاح) .مهعم تلتاق ىلا ةكئالملا مهدنج ناك نينمؤملاو «هناوعأو سيلبإ مهدنج ناك رافكلا نإف ؛ردب

 تادراولا جئاتن نم يه ّىلا تاحلاصلا لامعألا يه تاحلاصلا تايقابلا :"ةيمجنلا تاليوأتلا" ف :تاحلاصلا تايقابلاو

 - «هلقعو هعبط جئاتن نم دبعلا سفن دنع نم ردصي لمع لك نعي ؛«بويغلا لهأ بولق ىلع هللا دنع نم درت يلا ةيملإلا



 مجرم ةروس ظ مث/ 4 رشع سداسلا ءرجلا

 هيلإ دري ام 0 9 اّدَرَم ٌرَيَخَو اَباَون كبَر َدنِع ريح اهبحاضل ,ىقبن

 ريخ نيقيرفلا يأ" :مهوق ةلباقم ف انه ةيريخلاو ,رافكلا لامغأ فالخب ؛عجرُيو

 لئاقلا ترألا نب بابخل َلاَقَو لئاو نب صاعلا اَنِدَياَِب َرَفَك ىِذَّلَتيَءَرَكَأ ."اماقم
 جو ادَلَوَو هلام .ثعبلا ريذقت نع“ وأ لامي هل بلاطملاو ء«توملا دعب ل :هل

 تاعاطلا يه

 2050000 ؟هلاف ام يتوي نأو ُةَمِلَعأ يأن فلآ عللطأ :لاغت لاق :كليضقان

 «ىهتنا (97:لحنلا) قاب هللا َدْنِع امو دفنُي مك < َدْنَع ام 8 :هلوق هيلع لدي «تاحلاصلا تايقابلا نم نوكي ال -

 هل لصحيو «ةلضافلا لاوحألاو ةيقابلا لامعألا اهنم دلوتيل ؛اهتيكزتو سفنلا حالصإ يف دهتجي نأ لقاعلا ىلعف

 .جتنم حاكنو مقع الب لسنلا

 هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس وأ ءسمخلا تاولصلاو اهلك ةرخآلا لامعأ يأ :خإ تاعاطلا يه

 منهج ىلإ نودري مفوكل ؛ادرم رش اهإف يأ :رافكلا لامعأ فالخب .فهكلا ةروس يف اهرسف امك «ربكأ
 رافكلاو «ةنحلا يف اب نومعنتيف ةحلاصلا لامعألا مه ىقبت نونمؤملاف ءاهاحصأل ةيقاب اهلك لامعألا نأ لصحتف
 (يواصلا ةيشاح) عايجيسج أ هسفنل راتخي لقاعلاف ءرانلا يف اه نوبذعيف ةئيسلا لامعألا مه ىقبت

 :مهوق ةقيرط ىلع وأ ءاماقم ريخ نيقيرفلا يأ يأ قباسلا مهمالكب ةلكاشملا ىلع ليضفتلا "لعفأ" ركذ :لإ ةيريخلاو
 حصي فيكف ءالص ةاصأ انهيف ريفخ ال سيم لاب الف هرب نم رح يف نم غلأ يأ اتشا نم رحأ فيصل

 هللا دبع دلاو وهو ءرأذ باطخلا نب رمع ةفالخ يف رصم حتف يذلا ورمع انديس وبأ وه :لئاو نب صاعلا ؟ةلضافملا
 غاصف اغئاص ناك ابابخ نأ كلذو «ةباحصلا ءارقف نم يردب وه "ترألا نب بابخل" :هلوقو .ةروهشملا ةلدابعلا دحأ

 («ثعبت مث تومت يح هب رفكأ نل :بابخن- لاقف ءدمحع رفكت يح كيضقأ نل :هل لاقف هترجأب هبلاط مث ءايلح صاعلل

 (يواصلا ةيشاح) .دلوو لام ىلإ تعجر اذإ كيطعأ فوسف توملا دعب نم ثوعبمل نإ :لاق
 يف ةيقوفلا ديدشتب- ترألا نبا -ةدحوملا ديدشتو ةمجعملا ءاخلا حتفب- بابخ -ارفاك ناكو- صاعلا يأ :لاقو

 بلاطملاو .ايحت يأ توملا دعب ثعبت :لئاو نبال لئاقلا يأ بابخ ةفص "هل لئاقلا" .ايباحص بابحخ ناكو -هرخآ

 .ذئنيح كنيد كيلإ يدؤأ يأ "كيضقأف" ءهنم صاعلا هنادتسا يذلا هلام هل

 يف رظنأ يأ ةفوذحم لصولا ةزمهو ؛ماهفتسالل ةزمهلاو «هالعأ ىلإ ىقترا اذإ لبحلا علطأ :مهلوق نم :خإ بيغلا علطأ
 ماهفتسا ةزم# :بيغلا علطأ (كرادملا ريسفت) .كلذ هيتؤي نأ اقثوم ادهع نمحرلا دنع ذختا مأ هتينم ىأرف ظوفحملا حوللا

 ملع ىلإ ىقترا نأ ىلإ نأشلا ةمظع نم غلب دقأ ىعملاو «هالعأ ىلإ ىقترا اذإ لبحلا علطأ :مهلوق نم ؛علطاأأ :هلصأو

 .هانعم مزال ريسفتف "هملعأ يأ" هريسفت يف حراشلا لوق امأو ؛"حورلا" نم «ريبخلا ميلعلا هب دجوت يذلا بيغلا



 0 رم ةروس ماب  رشع سداسلا ءزجلا

 ٠ ةبج ىغتلا دج هر تفذحف لصولا 04 نم اوس ةزمحهي ئيغتساو

 ذي 5 رمأت شوو كلذ ىتؤي ال يأ ا .هلاق ام ىتؤي نأب

 1 1 ظ

 لاخلا نم لوي امد .هُنرنَو ٠ .ةرثك باذع قول اياذع كالذي ةديون م اّذَم باَذَعْلا َنِم

 نم ةكم رافك يأ أوُدَحَغََو .دلو الو هل لام الم دف ةمايقلا موي ايدي دلولاو

 .اوبذعي ال نأب هللا دنع ءاعفش 25 20 ازع م اوثوكيل مهن ودبعي َهَهِلاَ ناثوألا ِهَّللآ نوُد

 اًبِعب ةحلالا يأ َنوُرْفكَيَس مهباذع نم عنام ال يأ كي
 ظ

 ريل .ءءادعأو اناوعأ 5 م ملغ تر 55 دعي اَناَيِإ اوناك اًمإِ» :ىرحأ

 ه١ اًزأ يصاعملا ىلإ مهجيمت َمُهْزْوت نيرعلا لف لع يعانطلد نيس السر
 ىلإ 629 ادع سافنألا وأ يلايللاو مايألا هَل ٌدْعَ 0 د مَن باذعلا' يلظب ا ل

 ) اًدفو نيَمْحّرلا ىلإ مهاعإب َنيِقَّتمل لايك مويركذا يوان تقو

3 . 

2-2 0 ْ 1 0 ! 

 (يواصلا ةيشاح) .هبضغ تبلغ هتمحر نأ ىلإ ةراشإ 111 ا

 وهو :اهدحأ ءبهاذم ةتس ظفللا اذه ف نييوحنلل نأ ملعا .عدرلل انهه "ديرك" نأ لإ نيس :خإ كلذ ىتؤي ال

 نأ دب الف ءاباوج نوكيف ؛"معن" ئيعمم قيدصت فرح اهأ :يناثلاو .عدر فرح اهفأ نييرصبلا روهمج بهذم

 اذهو ءاهلبق امل در امنأ :عبارلاو ,"اًمح" نعم. اهأ يئاسكلا بهذم وهو :ثلاثلاو ءاريدقت وأ اظفل ءيش اهمدقتي

 (اصخلم لمجلا ةيشاح) ."يأ" نيعمب مالكلا يف ةلص اهنأ :سماخلاو ؛عدرلا نعم نم بيرق
 .كلذ نم ايلاخ ايندلا نم هجحرخن نأب ءهذخأنو هنم هبلسن يأ .انيلإ هلوقي ام ريصيو ؛هتوهي يأ :هثونو

 الإو ءرفاكلل الإ لصحي ال ةيدرفلا هذهو «ةيلكلاب دلولاو لاملا نع عاطقنالا ةيدرفلاب دارملا :اذرف (لمجلا ةيشاح)

 اَمَك ىَداَرف اَنوُمُتج ْدَقَلَوإ» :ىلاعت هلوقل ؛دلولاو لاملا نع نيدرفنم امههوك يف ثعبلا دنع ءاوس رفاكلاو نمؤملاف

 رفالاو ايفا ابو هقؤلوأ ى.ةنايسأ يقالي نموملاف ءكلذ دعب نوتوافتي مث «(9 4 :ماعنألا) هرم لو ْكاَنَقْلَح

 (رييغتب لمحلا ةيشاح) .ادبأ هنع درفنيو «هيهتشي ام نيبو هنيب لاحب
 ةرفكلا ليواقأ نم دي لوسرلا بيجعت دارملاو .تاوهشلا بيلجتو تاليوستلاب يصاعملا ىلع مهيزعت يأ :مهزؤت

 (يواضيبلا ريسفت) .ةمدقتملا تايآلا هب تقطن ام ىلع «قحلا حوضو دعب رفكلا ىلع مهميمصتو ءيغلا يف مهيدامتو



 ميرم ةروس ص رشع سداسلا ءزجلا

 ىنعمب دراو عمج /2) اًدَرو ْمَهج ىلإ مهرفكب َنيِمرِجُملا قوسنَو .بكار ىنعمب دفاو عمج
 يأ عج ادُهَع نحيل دع َّدْحنَأ نَم الإ ةَحَفّشلآ سانلا يأ َنوُكلْمَي ال .ناشطع شام

 57 هيميسق رك ذب هيلع لولدملا

 نمو ىراصنلاو دوهيلا يأ أوُلاَقَو .هللاب الإ ةوق الو لوح الو هللا اللإ هلإ ال نأ ةداهش

 20 اذ اًكيَش َعِح َدَقَل :مه ىلاعت لاق 2: د ادََو حيل نحت هللا تانب ةكئالملا نأ معز

 ءانلاب, ةءارق ىو .قونلاب نر ريشا ءايلاو عافلاب ةاكبك .اسيظظع اركدم يأ

 257 .....ع نسر الاق ف قّشدتَو لوقلا اذه مظع نم ٌُهنِم قاقشنالاب ءاطلا ديدشتو

 ىلعو .فقوملا نم مهفرصنم نم :ليقو «ةيآلا رهاظ وهو ءروبقلا نم مهجورح لوأ نم نوبكري :ليق :دفاو عمج
 (لمجلا ةيشاح) .ةنحلا باب نوعرقي بح نيبكار نورمتسيف نيلوقلا الك

 :ليق .دحربز نم اهتمزأو ءبهذ نم اهاحر قون ىلعو «توقاي نم اهجرس بئاحب ىلع نوبكريف :بكار ىنعمب

 ام هديؤيو (لمجلا ةيشاح) «فقوملا نم مهفرصنم نم :ليقو ؛ةيآلا رهاظ وهو روبقلا نم مهجورخ لوأ نم نوبكري

 :هدذ يلع لاقو ؛لبإلا ىلع :هدذ ةريره وبأ لاقو ءانابكر ادفو :ف#ذ سابع نبا لاق :"حورلا"و 'بيطخلا" يف لاق

 .دجربز اهتمزأو ؛«توقاي اهجورس بئاجنو ءبهذلا اهلاحر قون قوف نكلو ؛مهلجرأ ىلع نورشحي ام هللاو

 مهروبق نم اوجرخ اذإ نيقتملا نإ ؛هديب يسفن يذلاو" :لو هللا لوسر لاق لاق :ذ ىلع نع "ريبكلا" يفو
 ادفو دفي هيلعو هيلإ دفو :"سوماقلا" يفو ."ةيآلا هذه الت مث ءبهذلا لاحر اهيلع ؛ةحنجأ اه ضيب قونب اولبقتسا
 نيرظتنم كولملا ىلع دافولا دفي امك «ىلاعت هيلع نيدفاو "ادفو" :"يواضيبلا" يفو .دروو مدق ةدافإو ةدافو وأ

 ةعامجلا :"درولا"و .شطعلا نم مهقانعأ تعطقت دق اشاطع ةاشم يأ| :ناشطع شام ىنعمب .مهماعنإو مهتماركل

 ىلإ قاتشم شاطع مَعَ مهأك فافختساو ةناهإب رانلا ىلإ نوقاسي :ليقو .شطعلل دعب الإ دحأ دري الو .ءاملا نودري

 .ءاملا نودري موقلا :"سوماقلا" يف "درولا" .شطعلا الإ هدري ال ءاملا دري نم نإف [(لمحلا ةيشاح) .ءاملا

 دهع نم نوكي نأ لمدحيو هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم الإ ةاصعلل عفشي ال :نيعملاو ,دهعلل ريسفت :خإ ةداهش يأ

 ةغلابملل تافتلالا ىلع :ل! ادإ ائيش (نيلامكلا ريسفت) .ةعافشلاب رومأملا الإ عفشي ال يأ هرمأ يأ اذكه نالف ىلإ ريمألا
 رمألا ٍنَّذَأو ,ةدشلا "ةدإلا"و ءركنملا ميظعلا رسكلاو حتفلاب :"دإلا"و ؛هللا ىلع ةأرحلاب مهيلع ليجستلاو «مذلا يف
 (يواضيبلا ريسفت) .يلع مظعو يئلقثأ
 ءنققشتي يأ :نرطفتي (نيلامكلا ريسفت) .ناهجولا زوجيف يقيقح ريغ لعافلا ثينأت هنأل ؛يئاسكلاو عفانل :ءايلاو

 .ءاتلاو نونلا نم لكل عجار "قاقشنالاب" :هلوقو ءنرطفتي يأ "نوتلاب" :هلوقو



 مرمةروس ما رشع سداسلا ءزجلا

 :لامت لاق قو ادَو نحيل أَوَعَذ نأ لجأ نم مهيلع قبطنت يأ 2 اَّدَه ُلاَبجآ ْءيتَو

 ىف نم لك ام يأ نإ .كلذ هيب قيلي اه يأ مك ادإو َنِحَكَي : نأ نحلل ىبَي ان

 ريزع مهنم «ةمايقلا موي اعيظانع أيل جه اَدَبَع نمر قا آلِإ ضْرَألَو ِتاَونَمَسل

 .مهنم دحاو الو مهعيمج غلبم هيلع ىفخي الف ا ع .ىسيعو

 اولمعت وكما تويدلا ْنِإ .هعنمب ريصن الو لام الب 2: ت١ ادق ٍةسيقْل َموَي هينا مهلك

 هللا مهبحيو نوباحتيو نوّداوتي مهنيب اميف 29 اد نخيل مهل لَعِجَيَس ٍتَحِلَّصلا

 ناهيإلاب .رانلا تريقّتملا هي َرِشَبَتِل ”يرعلا كتياشاب نآرقلا يأ َهَرَشَي اًمْنِإَف ..ىلاغت
 ةنجلا ال

 هم .ةكم راغك املاب لد وذ ىأ ذلأ - معو دل اما نق سف ل
 مك مهو لاا را تع 526 . 2 وخت رت

 . يي ل لسرلا مهبيذكتب ةيضاملا ممألا نم ةّمأ يأ ِنّرق نّم مُهَلبَق اكله اريثك يأ

 ملا اا ١ 1 "

1 1 ,/ 

 | ع |

! 1 

 ا ١ ا

 .همده يأ طئاحلا ٌديز ده نم ةّددهم يأ لاحلا عضوم ف ردصم هنأ :اهدحأ :هجوأ ةثالث "ده" يف :خلإ اده
 نوكي نأ ىلع اذهو «مدهلاو طوقسلا رورخلا نأل ؛لعفلا ظفل ريغ ىلع ردصم هنأ رفعج يبأ لوق وهو :ياثلاو

 (ريسي رييغتب لمجلا ةيشاح) .َدهق نأل يأ هلجأ نم الوعفم نوكي نأ :ثلاثلاو ءمدهلا يأ ّدهي ده نم

 ءاوعد نأكل ادهش يأ "اوه ده" هيف لماعلاو عهل لوعفملا ىلع بصن "اوعد نأ" لحم نأ ىلإ هب راشأ :اوعد نأ لجأ نم :

 روز فاو فاك حب , ةقلعتملا ماللا فذح ىلع بوصنم :"نايبلا حور' ةرابعو . "لمجلا" نم «دهلاب رورخلا للع

 .اذلو هتاحبس»هل اوغد:نأل رن لابملاو:قشت ضرألاو ترطقتق تاوامسلا داكتا يأ اهرامعشإب

 ادو يأ ميظعتلل نيونتلاو (ةرخالاو ايندلا يف يأ :اذو نم رلا .مهاجاو مهسافنأو مهصاخشأ دع يأ *: دع مهدعو

 سأر ةبحما نإف ؛ةمعنلا كلت مظعل "نمحرلا"ب ربعو .هبابحألو مكب رل مهذو مظع مهقاعاط تمظع املكف ءاميظع

 ايندلا ريخ يطعأ دقف بعقار هلل ةبحملا ىطعأ نمف هل ةبحم ال نمل نامي ال الأ" :ثيدحلا يف امل .هساسأو ناميإلا

 "ينوفرع يِبف ؛قلخلا تقلخف «فرعأ نأ تبيحأف" :يسدقلا ثيدحلا يف امل «قلخلا داجيإ ةمكح ةبحما نأل ؛"ةرخآلاو

 .افغشو ةبحم دادزا هتفرعم تمظع نم لكف «اهيف نيفراعلا سفانت ناك اذلو ؛ميظع اهرمأ ةبحماف ةلمجلابو

 بولق نيب. فلؤي .نأب هلوسر هللا دعوف «نيقرغم مالسإإلا أدبه ف ةكمم, اوناك نينمؤملا نأل ؛لابقتسالا ةادأب ربعو

 اهحتفب ٌئرقو «ةعبسلل واولا مضب "دو"و .225 هل ةيلست ؛مالسإلا أدبم يف تلزن ةيآلا هذهف «ةبحما اهيف عضيو «نينمؤملا



 هط ةروس ضخ رشع سداسلا ءرجلا

 .ءالؤه كلف كئلوأ انكلهأ امكف ءال ايفح اتوص (2) اًركرْمُهَل ٌعَمَسَنَوُأ ٍدَحَأ َنِم مجتم ذي

 امب بعتتل 2: [قْشَتِل دمحم له را .كلذب هدارم. ملعأ هللا مت هط
 يلا

 نكل اَِّإ دئاسف#ا نعت نين نأ قتل ةذاضي كالا كرقخ نيج ايو دنع. نيا

 511101111 1 1 500 .هللا فاخي مت 2 تدع نَمِل هب ةرجسذت هادلزنأ

 .حمرلا زكر هنم «ءافخلا وه :زكرلا لصأ ."سوماقلا" يف اذك «يفخلا توصلا رسكلاب زكرلا :ازكر
 يبأ نعو :هط ةروس (كرادملا ريسفت) .كالهلا مهتبقاعف كيلع لزنأ ام ربدت نع اوضرعأ نإ يأ :ءالؤه كلش
 هذهو ".راصنألاو نيرحاهملا باوث ةمايقلا موي يطعأ هط ةروس أرق نم" :لاق هنأ تي يببلا نع هذ بعك نبا
 ىلع ربصاف' الإ :ليقو ءاهلك يأ :ةيكم ."يدهازلا ريسفتلا" يف اذك .هو باظنلا نب رمع مالسإ ببس ةروسلا
 (يواصلا ةيشاح) .هيف اببس تناكو هو باطخلا نب رمع مالسإ لبق تلزن ةروسلا هذهو .ةيآلا "نولوقي ام
 فرح هيف فذح هي هل مسا هط نإ :ليقو ءاهملعب هللا رثأتسا ةعطقم فورح هذه نإ يأ :+خ! ملعأ هللا
 ىدحإ ىلع هدجمت يف موقي ناك امل هب بطوخ .اعم كيمدقب ضرألا أط يأ اهاظ :هلصأ رمأ لعف :ليقو ءءادنلا

 يف دهتجا ةكم. يحولا هي يبلا ىلع لزن امل :يبلكلا لاقو ؛مايقلا لوطو بعتلا ةدش نم ىرخألا حيريو :هيلحر

 .هسفن نع ففخي نأ هللا رمأف «ةيآلا هذه تلزن يح انامز هلك ليللا ىلصي لعجف «هتدابع تدتشاو ةدابعلا

 (اصخلم لمجلا ةيشاح) .مانيو يلصيف
 "بعشلا" يف يقهيبلاو رذنملا نبا جرخأ ؛"مهاقشأ موقلا ديس" هنمو .بعتلا يف عئاش اقشلا :2إ تلعف امب بعتتل

 نب دبع هاور .”"هط" تلزنف «ىرخألا ىلع هيلجر ىدحإ عضيو هسفن طبري 226 يبلا ناك :نقت .سابع نبا نع
 (نيلامكلا ريسفتل .شيرق رافك ىلغ كفسأت طرفل بغنتل نيعملا :ليقو. .ديمح
 "هانلزنأ" لماعلاو ءهلجأ نم لوعفم "ةركذت" نأو عطقنم ءانثتسالا نأ ىلإ راشأ :يحركلا لاق :هانلزنأ نكل الإ

 ؛ماللاب "ىقشتل" ف ىدعتو ."انلزنأ ام" هلوقل ةلع "ةركذت"و "ىقشتل" نم دحاو لكو «روكذملا ال ردقملا
 نأل ؛"ةركذت" ف دحتاو ؛لعافلا دحتي ملف كي يبلل ؛"ىقشتل" ريمضو هلل "انلزنأ" ريمض نأل ؛لماعلا فالتخال

 (لمجلا ةيشاح) نم .مال ريغب بصنف لزنملا وهو «ىلاعت هللا وه ركذملا



 ايلع عمج تو لُعْلا ِتَوّمَّسلآَو َضَرَأَلاَقَلَح ْنَّمِّي هل بصانلا هلعفب ظفللا نم لدب ًاليزنَ
 ءاوتسا 20 مَوَتَسَأ كلملا ريرس ةغللا يف وهو ِشَّرَعْلا ىَلَع ْنَِمحَّرلأ وه . رثكو قربكك

 ١+ ىَرَتلا َتْحَت امو تاقولخملا نم اَمبِْيَب امو ٍضَرَألآ ىف اَمَو ِتَويَمَّسلَآ ىف ام مُهَل .هب قيلي
 وأ ركذ يف ٍلْوَقْلَاب رَهَجَح نإو .هتحت اننأل ؛غبسلا نوضرألا دارملاو يذنلا بارتلا وه

 ؛سفنلا هب تتح ام يأ 1 2 2: ىَقْخأَوّرتيلآ ُمَلْعَي هُهْنِإَف هب رهجلا نع ينغ هللاف ءاعد

 مقالا ك4 ا .رهجلاب كسفن دهجت الف هب ثّدحت ملو رطح امو زار

 يأ هلعفب قطنلاو ظفلتلا نم يأ "ظفللا نم" "هلوقو ءيحالطصالا لدبلا دارملا سيلف ؛ضوع :ظفللا نم لدب

 تعنت اذه نأ ىلإ حراشلا راش :نممحرلا وه (لمجلا ةيشاح) .ابوجو فذحف ءاليزنت هانلزن :هريدقت ردقملا

 ىلع امأو «ىلاعت هللا ىلإ هباشتملا ملع نيضوفملا فلسلا قيرط ىلع اذه :هب قيلي ءاوتسا .حدملا دصقل ؛عوطقم

 ءاليتسالا عمو «ءاليتسالا انهه هب دارملاو ءرارقتسالا ءاوتسالاو ؛كلملا ريرس شرعلا نأ ملعا :لاقف فلخلا قيرط

 ىلع كلملا ريرس ىلع نالف ىوتسا :لاقي «موزلملا ديرأو مزاللا ركذف ؛كلملا عباوت نم هنأل ؛كلملا نع ةيانك هيلع
 ."نايبلا حور" يف اذك ءالصأ دوهعملا ريرسلا ىلع دعقي مل نإو كلم هنأب هنع رابخإلا دصق

 تحت نوضرألا نأل يأ «هتحت اهنأل ؛عبسلا نوضرألا -ىرثلا تحت امي يأ- دارملاو ؛لولبملا يأ :يدنلا بارتلا

 رواج ام وهو يدنلا بارتلا ”ىرثلا" قيقحتلا :يروباسينلا لاق .ةعباسلا ضرألا تحت ةرحخص ىرثلا :ليقو .ىرثلا

 ىرثلا تحت نأ :بعك نب دمحم نع .زكرملا ىلإ ضرألا مرج نم ىقب ام وه هتحت يذلاف ءضرألا مرج نم رحبلا

 (نيلامكلا ريسفت) .نيضرأ عبس تحت وه

 امن هنإف (/:هط) هيىَفْحَأَو َدّسلا ُمَلْعَي ُهَنإَفإل :هلوق ةنيرقب ظفللا مومع عم امنه صيصختلاو :ءاعد وأ ركذ يف

 يفو (نيلامكلا ريسفت) .ركذلاو ءاعدلا يف وه امنإ كلذو «ىلاعت هللا وه لوقلاب بطاخملا ناك اذإ حصي
 رسلا ملعي ىلاعت هنإف ؛كرهج نع نيغ هنأ ملعاف ؛هئاعدو هللا ركذب رهجت نإو يأ "خ1 رهجت نإو" يأ :"يواضيبلا"

 ريوصتل لب هللا مالعإل سيل امهيف رهجلاو ءاعدلاو ركذلا عرش نأ ىلع هيبنت هيفو «سفنلا ريمض وهو ؛هنم ىفخأو

 اوفو ع رجتاب اهنصعو هريعي لاسمألا نع اهصموخاهق هعوسرو ةركاتلاب سقلا
 رطخ ام"و :سفنلا هب تثدح ام (نيلامكلا ريسفت) .هماقم هيلع ظفللا يف ميقأو فوذحم باوجلا نأ نعي ؛ :ينغ هللاف

 ام كلذ نم ىفخأو «هريغ ىلإ لجرلا ّرسأ ام رسلا يف نسحلا لاق :"بيطخلا" فو «"ىفخأ"ل ريسفت اذه "هب ثدحت ملو

 .دعب نم كبلق يف ىلاعت هللا هيقلي ام رسلا نم ىفححأو ءكسفن يف رست ام رسلا :اف5# سابع نبا نعو .هسفن يف ٌرتسا



 هط ةروس يسرب و رشع سداسلا ءرجلا

 دق ْلَهَو .نسحألا ثنؤم "ئسحلا"و ؛ثيدخلا امي دراولا نوعستلاو ةعستلا ع) َْيَسْحْأ

 نم هريسم يف كلذو ءانه أودكما هتأرمال ِهَهَذ َلاَقف اناث اء ذِإ 4 يتيم يع َكبَتَأ

 وأ ةليتف سأر يف ةلعش سَ ابي ركيِتاَد لل رات ترصبأ ُتََناَء نإ رصم ابلاط َنيْدَم
 ةملظل ؛اهأطحأ ناكو .قيرطلا ىلع ينلدي ايداه يأ خت ىذه ِراَلَآ ىلَع ُدِجَأَوَأ دوع

 559 جسوع ةرجش يهو اَهََتَأ َمَلَف .دعولا ءافوب مزجلا مدعل ؛"لعل" :لاقو «ليللا

 .ثنوملاو ركذملا نم عمجلاو ثنؤملا دحاولا هب فصوي ليضفت مسا يهف يأ نسحألا ثنؤم :ىنسحلاو

 (لمجلا ةيشاح) ؟"ناسحلا" لقي مل َمِل :لاقي امع باوجلا اذهبي حراشلا دارمو (دوعسلا يبأ ريسفت)

 هللا نأك نص دمحم انديسل باطخ ةفئأتسم ةلمجلاو ءعماسلا نهذ يف ريرقتلاو قيوشتلل ماهفتسالا :كاتأ لهو

 كقاو رباك نع اياك“ ءعايبتألا نيب اميقا سكمس نسأ هنإف ؟كللذ ىف ةبارغ الو..هليحسوتلاب .كاتلسرأ انإ ةهل لوقي

 مكهلإ امنإ" :لاق ثيح هتلاقم ىسوم متح هبو "ىدبعاف انأ الإ هلإ ال هللا انأ ئنإ" :هل ليق ثيح ىسوم هب بطوح

 ؛بلق روضحو تافتلاو علطتب ركذ ام ىقلتيل ؛عماسلا قيوشت ماهفتسالا نم دوصقملاف ؛"وه الإ هلإ ال يذلا هللا
 (يواصلا ةيشاح) .رسفملا لاق امك "دق" ئيعم. "له" نأ وأ «ىلاعت هيلع ليحتسم هنإف

 رمضملا لوعفم :ليقو «تيكو تيك ناك ازان ئار نيح يأ رمضمل فرظ :ليقو «ثيدحلل فرظ :اران ىأر ذإ
 هلهأب جرخف ءرصم هيخأو همأ ىلإ جورخلا يف 832 ابيعش نذأتسا التلع هنأ يور .اران هتيؤر تقو ركذا يأ مدقم

 (ةجلثم ةيتاش ةملظم ةليل ف دلو هل دلو ىوظ يداو ىاو املف ءماشلا كولم نم ةفاخم ؛قيرطلا ريغ ىلع ذخأو

 ف وه امنيبف ءاران جرخي ملف هدنز حدقو ءهدنع ءام الو :هتيشام تقرفتو «قيرطلا لض دقو «ةعمجلا ةليل تناكو
 ,مداخلاو دلولاو ةأرملل باطخلاو ءاوثكما :هلهأل لاقف ءاران روطلا بناج نم قيرطلا راسي ىلع ىأر ذإ كلذ

 (لمجلا ةيشاح) .ميخفتلل وأ لهألا ظفل رهاظب امإ عمجلاو ءاهل :ليقو
 ؛لهألا ظفل رهاظ ىلع جرخ ءاهدحو ةأرملل نوكي نأ زوجيو «مداخلاو اهدلوو هتأرمال باطخلاو :اوثكما هلهأل

 ةأرما مساو ."بيطخلا" يف امك اميخفت عمجلا ظفلب دحاولا بطاخي دق اضيأو ؛عمجلا ىلع عقي لهألا نإف

 (لمجلا ةيشاح) .ةروفص :ليقو ءايروفص :ليقو ءاروفص 23# ىسوم

 باوبأ ئيدهي وأ :ايداه (نيلامكلا ريسفت) .رانلا مظعم نم سبقت ران نم ةلعش سبقلا :"سوماقلا" ف :ةلعش
 نيعلا حتفب "جسوع" :جسوع ةرجش (يواضيبلا ريسفت) .مه نعي ام لك يف اهيإإ ةلئام راربألا راكفأ نإف ؛نيدلا

 .ةكوش تاذ ةرحش امي دارملاو «”"سوماقلا" يف امك كوشلا



 هسط ةروس مم رشع سداسلا ءزجلا

 ابلا ريدقتب اهحتفبو «"”ليق"ب "يدون .ليوأت ةزمهلا ركب قإ 4 > ئىسومدي ىِدوُت

 كرابملا وأ رهطملا سّدَقُمْلآ ٍداَوْلَِب كلِ ”قليلتك لحاف كبر كتل ءايل ديكوت أَن

 فورصم ريغو :ناكمل رابتعاب فورصم هك رت 2 نيونتلاب فطع وأ لدب )9 ىّوُط

 ١ خَحوُياَمِل ْممَعْسَآَف كموق نم َكُتْزتْخآ انأو .ةيملعلا عم ةعقبلا رابتعاب ثيناتلل
 َنِإ .اهيف (2) ىركلإ َةوَلَّصلآ ِمِقْأَو نَدْبْعََف تأ لإ َهَلِإ آل ُهّلآأ نأ ىنإ .نيم كيلإ

 سفت لع ابييف نرقفل اقامالعبب اهرق مل رهظيو سانلا نعاس 36[ هيا ةعاقلا

 لن اه امي نامبإلا نع يأ اع كنفرصي َكْنَّدّصَي الق .رشو ريخ نم هب م) ْىَعَسَم اَمِب

 كللت امَو .اهنع تددص نإ كلهتف يأ () ىّدَرَتَف اهراكنإ يف ُهنَوَه َعَبّتاَو اي ُنِمْؤي
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 ملل هيلا ريوس ولا هلل أ نإ" :لاق ؟ملكتملا نه :لاق يدون امل هنإ :ليق :"”يواضيبلا" يف :خلإ ىسوم اي يدون

 :عاضغألا عيمجبو تاهجلا عيمج نم هعرسأ أب ؛ هللا مالك ةئأ فارع انأ :لاقف :ناطيش مالك عمست كلعل

 (نيلامكلا ريسفت) .ينأب يأ ءابلا ريدقتب ورمع يبأو ريثك نبال :اهحتفبو
 امهإف ؛هيلعن ةساجنل :ليقو .نيفاح فلسلا فاط كلذلو ؛بدأو عضاوت ةوفحلا نأل ؛كلذب هرمأ :خإ كيلعن علخاف
 ماشلاب داو مسا :ىوط (يواضيبلا ريسفت) .لاملاو لهألا نم كبلق غرف هانعم :ليقو ؛غوبدم ريغ رامح دلج نم اناك
 لصألا وه كلذو :ةعقبلا رابتعاب ثينأتلل (نايبلا حور) .بدألا نسحو عضاوتلا لحدأ ةوفحلا نأل ؛نيلعنلا علخب رمأو
 (نيلامكلا ريسفت) .ةعقبلل املع هلعجو هثينأتل ارابتعا فرصي الو «ناكملل امسا هلعج رابتعاب فرصي «ةنكمألا ءامسأ يف

 فاضم :ليقو «يمالك ىلع ةلمتشم اههِإف ؛ةالصلا يف ينركذتل يأ ؛لوعفملا ىلإ فاضم ردصم :اهيف يركذل

 امل «تادابعلا رئاس ىلع اهتفانإو اهلضفل ؛رمألاب تدرفأو ركذلاب ةالصلا تصخو «كايإ ىركذل يأ لعافلل

 (لملا ةيشاح) .ةركذب ناسللاو بلقلا لغشو «دوبغملا ركذ نم هي. تطين
 نم اهنايتإب رابخإلا يف ام الولو «ةيتآ اهإ :لوقأ الف ؛اهيفحأ نأ برقأ وأ اهتقو ءافحإ ديرأ يأ :اهيفخأ داكأ

 (يواضيبلا ريسفت) .هافخ هنع بلس اذإ هافحأ نم ءاهرهظأ داكأ وأ هب تربخأ امل راذعألا عطقو فطللا

 هديؤيو ءافغشو ابح دادزيل ؛مالكلا هل طسب ةلاسرلاو ةوبنلا ةعلخ هيلع علخ نأ دعب يأ :كنيميب كلت امو

 «لاح فوذحمب قلعتم "كنيميب" :هلوقو «ربخ ةراشإ مسا "كلت"و ءأدتبم ماهفتسا مسا "ام"و «ةرهابلا تازجعملاب

 سيل هنأل ؛اهتلص "كنيميب"و "يلا" نيعمب الوصوم امسا "كلت" لعج نم نسحأ اذهو «ةراشإلا ىبعم هيف لماعلاو
 (يواصلا ةيشاح) .نييرصبلا بهذم



 هط ةروس م رشع نيذاببلا ءزجلا

 ّىِه لاق .اهيف ةزحعمل ل ؛ريرقتلل ماهفتسالا 2:2: ْئَسوُسَي َكنيِمَيِب ةنئاك

 اب رجشلا قرو طبخأ فهو ىشلاو .هبيوقولا دمع تناخ .دبعأ |[ةسوتأ َياَضَع

 /2) ئَرْخُأ جئاوح يأ ءارلا ثلثم "ةبرأم" عمج َتراَكَم انيِف َّنَو هلكأتف ىِمَتَع ْلَع طقسيل
 اًهقْلأ َلاَق .اب هتاجاح نايب باوجلا ف .داز ,ماوهلا درطو ءاقسلاو دارلا لمحك

 اعيرس اهنطب ىلع يشنت متر نشك ميظع نابعث ُهّيَح ِه اَدِإق اَهََلََف (2) ئَسوُمَم إلا نع
 اهدي لاق ..يرعأ 1 ىف اهدمع دي ريغللا "ناقل سيما وحلا نابعلا ةعريبك

 5 01 اهتلاح ل يأ ضفاخلاا عرنب بوبصتم [قتريِس انهديِقتس اهنم تست يو

 ص559 هس هعسع هد هسصع همح دعس مح همس ضم بع اةلامضو# ةعفداهل اهجمقا قستي لجمال

 لزن «ةنجلا 1 تناك :لاق .ةبشكللا ستج نم اصعلا نأل م يأ ؛ :ريرقتلل م ريسفت) .ةراشإلا

 ضوهنلا :'لمحلا" يفو ."”كرادملا" يف اذك ءةرفطلا دنع يأ :بوثولا دنع (يواصلا ةيشاح) .اهنم تل مدآ امي

 (نيلامكلا ريسفت) . طقسيل قرولا بارض :ةمجعملا ءاخلاب طبشخلا :طبخأ .هريغ دب رع امك ؛مايقلا

 اهيلع لمحي ناك ىسوم اصع نأ :ان5# سابع نبا نع يور ءرخأ عفانم امل نأ ىلإ فاكلاب راشأ :دازلا لمحك

 عاملا ج رخخيف اهزكريو عيةمه هل ةلك أي ام هل ج رخيف ضرألا اش برصي ناكو عهثدحلو ةيشام تلعجف ىفاقسو هداز

 ءاقتسالا دارأ اذإ و «ترفغأو تقروأف «ةرجش تراصف اهزكر ةرمع ىهتشا اذإ ناكو عاملا بهذ اهعفر اذاف

 ودع هل رهظ اذإو «جارسلاك ليللاب نائيضت اهاتبعش تناك و «نيولدك اهاتبعشو ؛رئبلا لوط ىلع تلاطف ءاهالدأ

 ل :ليق :"ى ةانظيبلا" يف :ةيح يه اذإف (حارص) . فيفختلا ليبس ىلع داعبالاو جاعزإلا :درطلا :ماوهلا درطو

 "انابعث"و ؛ًادبملا ىلإ ارظن ةرات "اناج" اهامس كلذلف («تمظعو تمروت م ءاصعلا ظلغب ءارفص ةيح تبلقنا اهاقلأ

 «ناجلا ةدالجو نابعثلا ةماخض يف تناك :ليقو .نيلاحلا معي يذلا مسالاب ىرخأ "ةيح"و :ىهتنملا رابتعاب ةرم

 :هلوقبو ١ سنج+ مسا اهإف ؛نابعثلاب ةيخلا رويس ةباللثغلا نيب عب ىلإ حراشلا راشأف "ناَح اًهنأك" :لاق كلذلو

 .٠ :لمنلا) 4 ناجل رو اَعآَ اًملف# :ىلاعت هلوق يأ "نيردعأ ةيأ يف اهنع هب ريغملا"



 هل ةروس ها ابا رشع سداسلا ءزجلا

 ؛ىبسومم ديسلا كلذ .يرأو اهيتعتا نوي اهقأسم عضو لاخاإلا عضوم نأ نيبتو

 َكِحاَتَج لإ فكلا نعم. ئميلا َكَدَي َمُمْصآَو .نوعرف ىدل ةيح تبلقنا اذإ عزحجي الثل

 ل ابو اهجرحخأو طبإلا ىلإ اعل كتم“ علا كفا دي

 1 "لا يأ ةزسنا مضر

 يَ ني اراها هكللق تلف انإ اه كال.“ سر قنينة دافيباو يع

 ىلإ اهمض ىلوألا اهتلاح ىلإ اهدوع دارأ اذإو .كتلاسر ىلع ىمظعلا يأ م2 ىربكلا ةيآلا
 ايناث ىسوم يأ

 زواح )نط هن هعم نمو نوع لإ الوسر تذل .اهجريخأو من اميكوجلا اج 25 'غط رهنإ هعم ن اال 5 قف اهيك هسا
 :ةلاسرلا لمجتل ةمسو جو ف ىرذش ىلخيشأ تزل .ةيهلالا ءاعدا 9

 . هقارتحا نم تثدح م29 ناَسِْل نم ةدقح الجو اهغلبأل ع 2) ىرمأ 1ك لهس

 لاح وأ ءاهكسمل فرظ "اهيتبعش نيب" :هلوقو ءاهيلع ءاكتالا يأ "اهكسم عضوم" ءاهمف وهو :لاخدإلا عضوم
 ؛نيتبعشلا نيب ام وه هدي لحم ىأر اهلاحب هديو اصع تبلقناو ءاهمف يف هدي عضو امل يأ هل تعن وأ «هنم
 (لمجلا ةيشاح) .ةيحلل اقنع هديب -اهكسم لحم وهو- امهتحت ام راصو «نيقدش اراص ناتبعشلاف

 ريغ مهوت عفري ءيشب ىتؤي نأ وهو ءاسارتحا نايبلا لهأ دنع ىمسي اذهو ."جرخت'ب قلعتم :ءوس ريغ نم
 لوعفملل تعن هنأ ىلإ راشأ] :خلإ ىربكلا ةيآلا (يواصلا ةيشاح) .قهبلاو صربلا هب داري دق ضايبلا نأل ؛دارملا
 "قريش ةازركيو ."ىركلا" جم لاس هنآ ىلع كودسم "انتايآ" :قلعتي نأ نو :”قيسسلا" ف [فاولخا

 (لمجلا ةيشاح) .انتايآ نم اهفوك لاح ىربكلا كيرنل يأ "كيرنل" ايناث الوعفم

 هةبافتلا داما ءاهلذ# بيحلا دهو فيف ةلماع هك نأ [ قو غيلبلا نم غيلبتلا نسحي امنإف] :ةدقع للحاو
 ذخأف ءاموي هلمح نوعرف نأ كلذو :هقارتحا نم تثدح (ارصتخم يواصلا ةيشاح) .نسحألا وه اذهو ؛ةيلصألا

 ةيسآ تلاقف «هلتقب رمأو ؛بولطملا يودع اذه نإ :لاقو بضغف ءرهاوجلاب ةعصرم تناك امل ءاهفتنو هتيحل
 يف ةرمجلا لعج نأب ءىسوم يدي نيب رضحأف «توقايلاو رمحلا نيب قرفي ال ءيبص هنإ ؛كلملا اهيأ :هتجوز
 هناسل قرتحاف ؛هيف ىلإ هعفرف «ةرمجلا ىلإ هدي ليئربج لامأف ءرهاوجلا ذحأ ىلإ دصقف ءرخآ يف توقايلاو تسط

 مل لقنو «قرتحت مل :ليقو هدي تقرتحا :ليق ؛هدي قارتحا يف ءاملعلا فلتخاو (نايبلا حور) .ةنكل هنم تناكف

 :ليقف ءاهامكب ةدقعلا لاوز يف اوفلتحاو .فتنلاو ةيحللاو ةرمجلا ذحأل ناك هدي ضييبت نأ اضيأ لقنو «قرتحت
 ."بيطنخلا" نم «دقعلا رثكأ لحنا هنأ قحلاو «ةيلكلاب تلاز :نسحلا لاقو ءاهضعب ىقب



 هط ةروس م م١ 4 ظ رشع سداسلا ءزجلا

 لَعَجآَو .ةلاسرلا غيلبت دنع /20 ىلْوَق اومهفي ًاوُهَقْفَي ءريغص وهو هيفب اهعضو ةرمحي

 هب َدُّدَشأ نايب فطع 2 ىنأ ناث لوعفم َنوُرَه 2: ىِلْهَأ َنِم اهيلع ًانيعم اًريِزو ى

 عراضملاو رمألا ٍيغيصب نالعفلاو ةلاسرلا يأ (ج) ىرمأ ىف ُهكرْسَأَو يرهظ 20 رز
 » اريبك اركذ َكَركْذَتَو 22) اريثك احيبست َكَحَبَسش ّك ير كا بارع رو موزلا

 مت 'َسوُمي َكلَلْؤُس َتيِتوُأ دق لاق «ةلاضرلاب تمعنأف املاع دعا ع #1 نع هيت 5

 ا! 1 1

 2 0 1 2ك ىو

 : اريصب اًنب تنك كنإ
 ااا و 0

 زوجي "يلهأ نم"و «لوألا لوعفملا وه "اريزو"و ءامدقم ايناث الوعفم "يل" نوكي نأ زوجي :خلإ اريزو يل لعجاو
 نوكي نأ زوجيو «"اريزو" نم لدب "نوراه"و "لعج"ب اقلعتم نوكي نأ زوجيو ؛"اريزو"ل ةفص نوكي نأ

 نأ زوجي "يل" :هلوقف اذه ىلعو .ةرازولا رمأب ءانتعا هيلع يناثلا مدقو ءلوألا وه "نوراه"و ءايناث الوعفم "اريزو"

 مدقت ام ىلع "يلهأ نم"و هل ةفص لصألا ف وهو «"اريزو" نم لاح هنأ ىلع ,فوذحمم. وأ لعجلا سفنب قلعتي

 .يناثلا وه "يلهأ نم"و ءالوأ الوعفم "اريزو" نوكي نأ زوجيو ؛هيهجو نم
 مئاقو كلملا رمأ ىلع نيعم وهف ءهتنؤمو كلملا ءابعأ لمحتي هنأل ؛كلذب يم «لقثلا وهو رزولا نم ليق ريزولاو
 يهو ةرزاؤملا نم :ليقو (١١:ةمايقلا) يَرَرَو ال الك :ىلاعت هلوق هنمو ءأجلملا وهو رزولا نم :ليقو .هرمأب
 (نيمسلا ريسفت) .كلذك ةداملا نأل ؛ةزمهلاب اريزأ سايقلا ناك و «ةنواعملا

 ةفرعم عمتجا اذإ هنأ ةدعاقلا نأل ؛اذه سكع ىلوألاو "ريزو" لوألاو ؛ناث لوعفم "نوراه" نأ نيعي :ناث لوعفم

 ةركن "اريزو"و «ربخلا هلصأ نأل ؛يناثلا لوعفملا ةركنلاو ءأدتبملا هلصأ نأل ؛ةفرعملا وه لوألا لوعفملا لعجي ةركنو

 "كرادملا"و "دوعسلا يبأ"و "يواضيبلا"و "نايبلا حور" يف هب حرص اضيأو ."لمجلا" يف اذك «ةيملعلاب ةفرعم "نوراه"و
 .ريزولا بلط مهألا هدوصقم نأل ةيانعلل ؛"اريزو" وهو يناثلا هيلع مدق "لعجا"ل لوأ لوعفم "نوراه" نأ هريغو

 عومجملا نم لصاح حاضيإلا نأل ؛مهوت امك رهشأ يناثلا نوك هيف طرتشي الو ؛«"نوراه'"ل يأ :نايب فطع

 نايب فطع هنإ :ليقو .ملعلا نم فرعأ ريمضلا ىلإ فاضملا نإ :ليقو ؛هيشاوحو "لّوطملا" :يفإ ققح امك

 ةطاحإلا رزألا :"سوماقلا" يف لاق :يرزأ (نيلامكلا ريسفت) .الدب يضاقلا هلعجو ء«هنم رهشأ وهو "اريزو"ل
 ."لعجا" :هلوق يأ بلطلل باوج موزحنلا عراضملا يأ :وهو .هنم اصخلم ءرهظلاو ةوقلاو

 الدب نوكي نأ زوجيو :ليلعتلل ذإ (نايبلا حور) .زوبخملا نيعمب زبخلاك لوعفم نعم. لعف ؛ءكلوئسم يأ :كلؤس
 (نيلامكلا ريسفت) "ةرم" نم



 هط ةروس ممم رشع سداسلا ءزجلا

 يف 2 3 يحوي اَم دلوي نم ةلمح يف نوعرف كلتقي نأ تفاخو كتدلو امل اماهلإ وأ هانم

 لينلا رحب ّرَيَلَأ ىف توباتلاب ِهيِفَذَقََف ِتوُباَتلَآ ىف هيقلأ هيِفذقآ نأ هنم لدبيو ,كرمأ
 'ىَحوي ام" :هلوق نم

 كل د ىلٌَوُدَع ةذقعأب ربخلا ىنعمب ويبفألاو .هئطاش يأ لانقلاب ديلا ملبن
 "| ةياوعلابرحلا 7

 نوعرف كبحأف «سانلا نم بحمل ىَتِم بح َكَيَلَع كذحأ نأ دعبَتيَقْلََو نوعرف وهو

 ليلعتلل ْذِإ .كل يظفحو يتياعر ىلع ىبرت /) يع َىلَع َعَتْصْعِلَو كآر نم لكو

 ؛اًتوبن كلذ مزلتسي الو .ءكلم ناسل ىلغ نوكي نأ لمتحيو «ليق امك ىسوم مأ ةوبن مزلي الف :اماطإ وأ اهانم

 الإ ملعي ال ام هانعم :ىحوي ام (نيلامكلا ريسفت) .اهغيلبتب رمؤي ملو ةعيرشلا ماكحأب هيلإ يحوأ نم يبنلا نإف
 ام الإ نوكي ال يحولا لوعفم نإف ؛ديفيل هب هديق :كرمأ يف ."بيطخلا" يف اذك ؛ىحوي نأ يغبني ام وأ ءيحولاب

 (نيلامكلا ريسفت) .يحولاب الإ ملعي ال ام. هريغ رسفو «ىحوي

 حور" يف اذك «نيرسفملا عيمج لوق يف ءرصم لين هنم دارملاو .'سوماقلا ٍف امك رحبلا ميلا و :لينلا رحب
 ارمأ لحاسلاب هايإ رحبلا ءاقلإ ناك املو (لمجلا ةيشاح) ."هيقليف" يأ ربخلا ىعمب "هقليلف" يأ :رمألاو ."نايبلا

 «رمألا جرخم باوجلا جرخأو كلذب رمأ ءعيطم زييمت وذ هنأك رحبلا لعج هب ةينابرلا ةدارإلا قلعتل ؛عوقولا بجاو

 ."دوعسلا يىبأ" نم «ربخ ةانعمو رمأ هتروصف

 قلعتل ؛لوصحلا بحاو ارمأ لحاسلاب هايإ رحبلا ءاقلإ ناك امل هنأ هنع لودعلا ةمكحو يأ :ربخلا ىنعمب رمألاو

 (يواصلا ةيشاح) .هتفلاخم عيطتسي ال رمأب هللا هرمأ ءعيطم صخش ةلزنم رحبلا لزن هب ةدارإلا

 .عقوتملا رابتعاب يناثلاو ؛عقاولا رابتعاب لوألا نأل وأ ؛ةغلابملل "ودع" ريركتو "هقليلف'" باوج :خلإ يل ودع هذخأي
 ءر نوعرف ناتسب ىلإ هنم عرشي ناك و ؛ميلا يف هتقلأو هتريق مث هيف هتعضوو انطق توباتلا يف تلعج اهنِإ :ليق

 هب رمأف ءمحازم تنب ةيسآ هتأرما عم اهسأر ىلع اسلاج نوعرف ناكو «ناتسبلا ف ةكرب ىلإ هادأف «هيلإ ءاملا هعفدف

 ةنزب ءاحلا حتفب] :بحتل (يواضيبلا ريسفت) .اديدش ابح هبحأف ءاهجو سانلا ّحبصأ يبص وه اذإف حتفف ؛جرخأف

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلع "عنصتلو" :هلوق فطع ىتأتيل ءاقلإلا ةلع ردق [.لوهجما
 وهو ؛ببسملا ىلع -اهرظن يأ نيعلا وهو- ببسلا قالطإ نم السرم ازاحب ةياعرلا نيعمب انه نيعلاف يأ :يتياعر ىلع ىبرت

 يهو ؛هتقيقش تناكو يأ :ميرم كتخأ .ةيضاملا لاحلا نع ةياكح عراضملا ةغيص :يشهت (لمجلا ةيشاح) .ةياعرلاو ظفحلا

 (يواصلا ةيشاح) .لتلع ىسيع مأ ريغ



 هط ةروس مربع رشع سداسلا ءزجلا

 :اَه ٌلوقَتَف اهنم ةدحاو يد لبقت 9 تنأو عضارم رفا دقو ,كربخ فررعتل
 هني يوي تالاوحا نرخ نيم

 قت : َكمَأ لإ ؟ ل ىَجرف نيف لعق كنأب تءاجف تسيجاف 5 داقكي نع لع لك

 تع رع

 ةهحج نم هلتقل تممتغاف (رصح. يطبقلا وه است َتََقَو.ذشيح نر الو كلئاقلب اَميَع

 هنم كانصلخو «كلذ ريغ ف عاقيإلاب كان ربتحا اكوُمف كَفَرَ نِم كتبَجَتف نوعرف

 كحّوزتو يلا بيعش دنع رصم نم اهيلإ كنيحب دعب َنّيْذَم ٍلْهَأ ف ارشع َنيِس َتّنِبَلف

 :2) ىَسومي ل ةنس نوعبرأ وهو « نمر م نوف ىلع تنجح مث « هتنباب
 ءايبثألا هبل ىحوي نو رادقمت يأ

 7 .هريغو حيبستب (2) ىرُكؤ ىف ارتفت يَ الو

 ."خلإ مكلدأ له" :تلاق ثيح كمأ ىلع مهتلدف ءنوعرف دي يف تعقو كنأ كتدحوف يأ :كربخ فرعتل

 اونغتسال اهريغ تعضر ول كنأل ؛كمأ دي ف كعوقو يهو ةميظع ةمكحل يأ :خل ! لبقت ال تنأو (يواصلا ةيشاح)

 ةعبرأ :ليقو «رهشأ ةثالث تعضرأ دق همأ تناكو ؛هعاضر هل لمكي يأ :هلفكي نم ىلع (يواصلا ةيشاح) .كمأ نع

 (يواضيبلا ريسفت) .اهقاتشا دقفو اهقارف ىلع تنأ نزحت ال وأ كمأ يأ :نزحت الو (لمجلا ةيشاح) .ميلا يف هئاقلإ لبق
 نم" :هلوقو ءنوعرفل اخابط ناك و «باق هممساو ”يطبقلا وه" :هلوق «ةنس نيثالث كاذ ذإ هرمع ناكو :اسفن تلتقو

 يأ :انوتف كاسسفو (لمجلا ةيشاح) .أطخ ناك هل هلتق اضيأو ارفاك ناك هنأل ؛هلتق ةهج نم ال يأ "نوعرف ةهج

 ةنحم نم كانضلح :لاقف «ةيآلا هذه نع ان سابع نبا لأس ريبح نب ديعس نع يور ؛ىرخأ دعب ةنحم نم كانصلخ

 لتقو «هلتقب نوعرف مهو رحبلا يف همأ هتقلأو ءريبج نبا اي ةنتف هذهف نادلولا هيف لتقي ناك ماع ف دلو «ةنحم دعب

 ةئتف هذهف" ةدحاو لك دنع لوقي ناكو «ةملظم ةليل يف همنغ تلضو قيرطلا لضو «نينس رشع هسفن رجآو ءايطبق
 (نيلامكلا ريسفت) .رصم نم لحارم ينامث ىلع 3ع بيعش ةيرق يه :نيدم (يواصلا ةيشاح) ."ريبج نبا اي
 هلوق ّنأي اميف فذح هنأ امك هيلع "نوعرف ىلإ" ّيأي اميف هلوق ةلالدل انه نم فذح هنأ ىلإ ةراشإ هردق :سانلا ىلإ

 (يواصلا ةيشاح) .ةرخآلا يف هتبثأ ام ريظن لك نم فذح ثيح «كابتحا مالكلا يفف هيلع انه ام ةلالدل ؛"يايآب'

 ريمض يف اهعمج ةمكح ام :تلق نإ :نوعرف ىلإ ابهذا .روتفلا ينولاو ءرتفا اذإ اينو ني نو :لاقي :اينت الو
 فشك هللا نأب بيجأ ؟رصمم تقولا كلذ يف ناك لب «ةاحانملا لحم ف ارضاح نكي مل نوراه نأ عم ءدحاو

 قلتتنأو ةلب هللا نم دنم ىيموع ناكل هييعأ عم باطلا عيم ىيح ةورام عمم نع تقرلا كلف ق”باسن
 (يواصلا ةيشاح) .لاقي ام نسحأ اذهو هللا نع ليئربج نم هعمس نوراهو



 هط ةروس مس بال رشع سداسلا ءزجلا

 2 ىَشدحْوُأ ظعتي ُركَذَتَي هُهَلَعَل كلذ نع هعوجر يف اهيل هلَوَق هَل اًلوَقَف .ةيبوبرلا هئاعّداب
 ص0 .عجري ال هنأب ىلاعت هملعل ؛امهيلإ ةبسنلاب يجرتلاو «عحجريف هللا

 ا

 اه 0

 تح ربحا
 نع تيم تا لص 2 ع

 فىنإ افاخع ال لاق .ربكتي يأ انيلع محو 'ْعِلَعَي نأ َوَأ ةبوقعلاب لجعي يأ اكيلع طوقتفا
 د ص <:

 عع 0-2

 سا ور 0# مبيع عوام 8 را : ميد © ا
 ٍَىَلَبَر الوسَر انإ الوقف هاّيِتاف .لعفي رم( كرا لوقي ام عَمَسا نوعب اَمكعَم

 مهايإ كلامعتسا نم وهنع لخ ينأ ةمدفت هلو ماسلا .ىإّلم ميو شيز

 ىلع كيرف ةسهورا كب كااقتي ذاق ليعلا لحم دنبلاو رلن# هحاهلا كلاعفلا ق

15 
 ان 0١

 َدَق اَنِإ .باذعلا نم هل ةمالسلا يأ عجز ئَدُه بنا نَم ْىَلَع ْمَلَّسلَآَو ةلاسرلاب انقدص

 2326225552 235 دل 2) َوَتَو هب انتج ام بَدَح نم َلَع باَدَعْلآ نأ آكيلإ وأ

 يف ةوعد هنإف (5١:تاعزانلا) «ىَشْحَتْف كبَر ىَلِإ َكَيِدْمَأَو .ىكَرت نأ ىلإ َكَل لَه لففإ :لثم :ل ! انيل الوق

 «كيلع ةيبرتلا قح- نم هل امل امارتحا وأ ءانكيلع وطسي نأ ىلَع ةقاسحلا هلمحت نأ ارذح ةروشمو ضرع ةروص

 اكلمو «هدعب مرهي ال ابابش هادعو :ليقو «ةرم وبأو ديلولا وبأو سابعلا وبأ :نيك ثالث هل ناكو هاينك :ليقو

 نمي. كرب اذه يلإ :لاقو ىكبف «ةيآلا هذه ذاعم نب ىيي دنع لحجر أرقو (يواضيبلا ريسفت) .توملاب الإ لوزي ال
 (ليزنتلا ملاعم) .هلإلا تنأو دبعلا انأ لوقي نمي كرب فيكف هلإلا انأ لوقي

 عطقو ةجحلا ًمازلِإ نمؤي ال هنأب هللا ملع عم .داهتجالا يف امهيلع ةغلابلاو امهللاسرإ ةدئافو :خ! ىلاعت هملعل

 (يواضيبلا ريسفت) .تايآلا نم كلذ فيعاضت يف ثدح ام راهظإو ةرذعملا
 نب انعم لسرأف" :هلوق :ةيناثلا "كبر الوسر انإ" :هلوق :اهوأ ءلمح تس هل لوقي نأ هللا امهرمأ :الوقف
 ."ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلا" :ةسماخلا ,"كبر نم ةيآب كانثج دق" :ةعبارلا ,”'مهبذعت الو" :ةثلاثلا ؛"ليئارسإ

 (يواصلا ةيشاح) ."ىلوتو بذك نم ىلع باذعلا نأ انيلإ يحوأ دق انإ" :ةسداسلا

 ؛ريسفتلاو نايبلا غرخم ”كبز الوسر انإ" يهو ىلوألا ةلمجلا نم ةيراج ةلمجلا هذه :يرشخمزلا لاق :كانئج دق

 تيبثت دارملا نأل ؛نانثا هعمو ندي ملو ةيآب دّحو امنإو .ةيآلا ءيحب يه ىلا اهتنيبب الإ تبقي ال ةلاسرلا ىوعد نأل

 (لمجلا ةيشاح) .ةلاسرلا نم هانيحوأ ام ىلع ناهربو ةزجعمع كانثج دق :ليق هنأكف ءافاهربب ىوعدلا

 :"يواضيبلا" فو [(نيلامكلا ريسفت) .ةعاضرلا يعمي عاضرلاك ةمالسلا نعمب ردصم مالسلا يأ] :ةمالسلا
 .مهل نيرادلا يف ةمالسلاو «نيدتهملا ىلع ةنجلا ةنزحو ةكئالملا مالسو



 هط ةروس 1 مام رشع سداسلا رجلا

 هيلع رضتقا بر سوُسَي اَمُكبَب نَمَف لا .ركذ ام عيمج الاقو هايتأف ؛هنع ضرعأ

 هَقَلَح قلخلا نم ٍءْنَ لك ئّطأ ذأ امير لاَ .ةيبرتلاب هيلع هلالدإلو لصألا هنأل
 هبرشمو همعطم ىلإ هنم ناويحلا | ىَّدَه من ريغ نع هب زيمتم «هيلع وه يذلا

 حون موقك /2: وألا ممألا نوُرُقْلا لاح ُلاَبامَف نوعرف َلاَق .كلذ ريغو هحكنمو

 ظوفحم مهلاح ملع يأ اًَهُملِع ىسوم َلاَق ؟ناثوألا مهتدابع يف حلاصو طولو دوهو

 َيَر بيغي َّلِضَي ال ةمايقلا موي اهيلع مهيزاجي ظوفحملا حوللا وه ٍبَتك ىف َر َدنِع
 1 1 ا ا 21010000 ائيش يبر م0 ىَسَي الَو ءيش نع

 .ىسومل اوليمي نأ هسفنل برلا فاضأ اذإ هموق ىلع افوخو انايغطو اربكت هسفنل برلا فضي مل :امكبر نمف

 ف لصألا وه ىس وه نذل ؛اعم امه هتبطاخم كعب ةدح- و .ىس وم قىذان يأ هك لصألا هنأ (ي واصلا ةيشاح)

 ُْق ىلا ةترلا ملعي ناك هنأل ؛ ةيخنأ دود هقاطنتسا دارأ هثبخل نوعرف نأل وأ ءهريزوو ءدرو عبت توراهو ةلاس رلا

 هل هتيبرتب هركذ نب ىسوم ىلع ليلدلا نوعرف ةماقإل يأ "هلالدابل" :هلوقو ءنوراه ةحاصف ملعيو «ىسوم ناسل

 (اصخلم لمجلا ةيشاح) ١( 8 :ءارعشلا) مادي اًنيف َكَبَرن ملأ# :ءارعشلا يف َنآلا هلوق يف

 (نايبلا خعور) .قولحملا قلخلاب دارملاف .هعفانم و هصاوحت ئلع ةدامتشمه عهب قئاللا هلكشو هتروص يأ :هقلخ

 هيلإ نوجاتحي ءيش لك هقيلخ ىطعأ يأ "ىطعأ" يلوعفم لوأ "هقلخ" :"كرادملا" يف :خإ هيلع وه يذلا

 "ىده مث" :هلوقو .هب ةطونملا ةعفنملا قباطي يذلا هلكشو هتروص ءيش لك يطعأ يأ :امهيناث وأ ءهب نوقفتريو

 ؛ةغالبلا ةياغ ف باوج وهو «ىبقعلا يف ةداعسلاو ءايندلا يف ةشيعملل ىطعأ ام. قفتري فيك هفرع مث يأ

 ىلع معنملا تاذلاب رداقلا ٍنغلا نأ ىلع هتلالدو ءاهبتارم ىلع اهرسأب تادوجوملا عيمج نع هبارعإو هراصتخال

 (يواضيبلا ريسفت) 8 ثورملا ناي ابق" :لاقو .ةنع مالكلا افرض الإ ري ملف لخدلا نع محفأو يرفك

 نم هينعي ال ام ىلإ تقع هفرصي نأ دارأ هيلع وه ام نالطيو «ىسوم لاق ام ةيقح نيعلل رهظ امل :نوعرف لاق

 كلذ ىلإ تقلع ىسوم تفتلي ملف ءبهذت نأ هتساير ىلع افوخ ؛تاياكحلا نم ةلاسرلاب اه قلعت ال ىلا رومألا

 عيطخي ال [(ق) .بارعإلا نم ال اسس :لضي ال (يواصلا ةيشاح) ."يبر دنع اهملع" :لاقو ؛ثيدحلا



 هس ةرؤس وسل ماب رشع سداسلا ءزججا

 اقرط داس ايف ْمُكَل ليست اشارف ادهم ضل قلخل ةلمج يف ُمُكَل َلَعَج ىِذَلأ وه

 :ةكم لمألا اياطعسو «ىسرع هي هفصو ال 28 ىلاهت' لاق .ارطمكأَم املا ع َلزفَأَو

 موعطلاو ناولألا ةفلتفغ يأ أ "اجاوزأ" ةفص 20 | ةشوعا نع افانصأ اجور دهب اَنَجَرْخَأَف

 اهنم أو .قرفت رمألا تش :نم «ىضرمو ضيرمك "تيتش" عمج "قش" و .امهريغو

 .اهتيعرو ماعنألا تعر :لاقي ءمنغلاو رقبلاو لبإلا يهو 'مّعل' عمج اهيف مُكَمَعَأ اَوَعْآَو
 لكألا مكل نيحيبم يأ "انجرخأ" ريمض نم لاح ةلمدلاو .ةمعنلا ريكذتو ةحابإلل رمألاو

 ,لوقعلا باحصأل 2 ئه لو ًاربعل تي انم روكذملا َكِلَذ ىف نإ ماعنألا يعرو

 نم .حئابقلا باكترا نع هبحاص ىهني هنأل ؛لقعلا هب يمس ءفّرغو ةفرعك "ةّيهل" عمج

 ةيهنلا ظفل يأ

 اَبِمَو توملا دعب نيروبقم َمُكُديِعُت ائيِفَو اهنم مدآ مكيبأ قلخب َمُكَتَقَلَح ضرألا يأ
 570 .مكقلخ ءاذتبا دنع مكانجرخأ امك متو ئَرْخأ ةّرم َةَراَت ثعبلا دنع َمُكُجرْح

 هنكل "ىده مث" :هلوقب طبترم وهف «لوألا هلاؤس نع نوعرف باوج ف ىسوم مالك ةلمج نم :خلإ لعج يذلا وه

 كلذب راشأ :خلإ ىلاعت لاق (لمجلا ةيشاح) .هباوجو يناثلا نوعرف لاؤس ضارتعالا ليبس ىلع همالك لالخ يف ركذ
 انانتماو «ةكم لهأل اباطحخ لب ىسوم نع ةياكحلا قيرطب ال «ىلاعت همالك نم "اجاوزأ هب انجرحأف" :هلوق نأ ىلإ

 .همالكل ةياكح تلح ىسوم مالك ةمتت نم هنإ ليقو :اميمتت (يواصلا ةيشاح) ."ىرحأ ةرات" هلوق ىلإ يهتنيو ؛مهيلع
 (نيلامكلا ريسفت) .ضعب عم اهضعب نارتقاو اهجاودزال ؛كلذب تيمس :افانصأ

 (نيلامكلا ريسفت) .عمجلاو دحاولا هيف يوتسي «لصألا يف ردصم هنأ ىلع تانبلل ةفص نوكي نأ لمتحيو :"اجاوزأ" ةفص

 تابنلا فانصأ انجرخأ يأ ؛رمألا نم دافتسملا ةحابإلا ريدقتب "انجرخأ" ريمض نم لاح ةلمجلا :اوعراو اولك

 (نيلامكلا ريسفت) .اوعراو اولك :نيلئاق يأ لوقلا ريدقتب وأ «ماعنألا يعرو لكألا مكل نيحيبم
 (لبمبللا ةيشاح) .امتا اننوك رابتعاب ءريكذتلاو يهنلاب ةةي يفه .ةفرغ عنج فرتك يأ "ةفرتك"ا «لقعلا مضلاب .:ةيف
 ؛اعم ةفطنلاو بارتلا نم قلخيف ؛هنفدم بارت نم ءيشب ةفطن لك نجعي :ليقو .ةكيلع مدآ مكابأ يأ :مكانقلخ

 (كرادملا ريسفت) .ضرألا نم يهو ةيذغألا نم ةفطنلا نأل وأ



 هط ةروس سا رشع سداسلا ءرجلا

 ىبأَو رحس اهُهأ معزو امي بْزكف عستلا اهلك اَنَِتَياَء نوعرف انرصبأ يأ ُهَْيَرَأ دَقْلَو 6 ا 0 4 قش . دي دب و ا أ اوما هم

 نب كلان كلل ةزكبي رسم اة سالا دب م اَنَجرْخُمل اََتَقِحَأ َلاَق .ىلاعت هللا كاي نأ

 لع

 ادعوم ٌكتيِبَو انئيب لعجاف هض راعي هلم رخس كلئيتأتلَف 2 0 سوسن كرسي

 رسكيا مكن | قاس ضفاخلا عرنب تسل يملا انكم تنأ لَو حم .ةقلخم اي كلذل
 - د <

 و 9 ل 0 ٌّ 6 9 1 9 1

 مُكَدِعَوَم ىسوم لاق .نيفرطلا نم يئاجلا ةفاسم هيلإ يوتسي اطسو يأ همضو هلوأ

 "عستلا" :رسفملا لوق حض ريرقتلا اذهو «نوعرفل هئاعد ةدع يف #تفءىسومل عقو امع رابحإ :اهلك انتايآ هائيرأ

 .ةصقلا نيب ةضرتعم ةلمجلا هذه نوكتف هيلعو ؟ديلاو اصعلا الإ ري مل رمألا ءادتبا يف نوعرف نإ :لاقي ام عفدناو

 مدلاو ؛ع دافضلاو «لمقلاو «دارحلاو ءطحقلاو «نافوطلاو هدي عزنو ءاصعلا يهو :عستلا (يواصلا ةيشاح)

 ىلع هنم فاخ ىح اقحم هنوك ملع هنأ ىلع ليلدو ريحتو للعت اذه :خإ ىسوم اي كرحسب .لاومألا سمطو
 (يواضيبلا ريسفت) .هضرأ نم هلثم اكلم جرخي نأ ردقي ال ارحاس نإف ؛هكلم

 :هلوقو مدقم ناث لوعفم "اننيب" :هلوقو «"لعجا" :هلوقل رحخؤم لوأ لوعفم نامز فرظ هنأ نسحألا :ادعوم

 (يواصلا ةيشاح) .طسوتم يأ ىوس ناكم يف هيف عمتجم كنيبو اننيب انامز نّيع :ئيعملاف يأ "ضفاخلا عزنب"
 هفصو لجأل ؛ناكملا كلذ رثآو ,"اناكم" :لاق رخآلا نع كفني ال ناكملاو نامزلا نم لك ناك املو :اناكم

 يوتسي اطسو كنيبو اننين الدع اناكم..دع يأ ةيآلا نيعم لضاحو (بيطخلا رتسفت) .الدع يأ "ئوس" :هلوقب

 سال يرق اناكم وأ ءرخآلا نم حجرأ نيفرطلا دحأ هيف نوكي ال ءمكيلعو انيلع ةفاسملا ثيح نم .هافرط

 . نايبلا حور" يف اذك «هضافخنا الو هعافترا نيعلا

 فلكتل هجو الف ءبوصنملا اذهل هسفنب دعتم وهف "لعجا" ناك نإ لماعلا نأ هيف :2إ ضفاخلا عزنب بوصنم

 لوألا ناك نإف «ناكملا وأ نامزلا وأ ردصملا دارملا نوكي نأ امإ ولخي الف "ادعو" ناك نإو رجلا فرح فذح

 ناك نإو ؛بطاختلا ناكم يف عقو دعولاو ةرظانملا وه امنإ هيف لب «يوتسملا ناكملا ف سيل دعولا نأ هيلع درو
 بوصنم هنأ رهظألاف ذدئنيحو «هنم الدب هلعجي نأ باوصلا ناك ثلاثلا ناك نإو ,ءكلذ لثم هيلع درو ناثلا

 لاقت ال امنأ عم "ضفاخلا عزنب" حراشلا ربع ةهبشلا اذهبف "يف" نيعم ىلع وهو «هيف لوعفم هنأ ىلع "لعجا"ب

 (اصخلم لمجلا ةيشاح) .لمأتف ؛هسفنب لومعملل لصي ال يذلا لماعلا يت الإ
 داهشألا سوؤر ىلع قحلا روهظ نوكيل ؛ممي هتالابم مدعو «هبرب هقوثو ديزل نييعتلاب 232 هصخ :للإ مكدعوم

 (يواصلا ةيشاح) 323 ىسومل ارخف مظعأ نوكيف ؛دابو رضاح لك نيب كلذ عيشيو



 هط ةروس مو رشع سداسلا ءزجما

 ) ىحض را لهأ عمجي ُساَنلََر كت نأ نوعمتجيو هيف كونيزتي مه بع مو ةكيزلآ م موي
 عاروشاعلا يع :ليق

 ّمُث ةرحسلا نم هديك يوذ يأ هديك َعَمَجَف ربدأ ُنَوَعَرِف نإَوَف .عقي اميف رظنلل هتقو
 اصعو لبح دحاو لك عم ءافلأ نوعبسو نانثا مهو وُ مُهل لاق .دعولل مه ١ 2 قأ
 ةدحتُيو هعم دحأ كارشاب ابذك هللا ىلع أوُرتفت :َد ا ليولا ىلاعت هللا مكمزلأ يأ هك

 نم رضع تراي َدَقَو هدنع نم 2 .مككلهي يأ امهحتفبو ءاجلا ريسك و ءايلا مصب

 (2) ىَوْجَكلآ اوُرَسُأَو هيخأو ىسوم يف ْرُهَنَِب مُهَرمأ اَوْعَرَتَتَف .هللا ىلع بذك مي) ىرتفآ
 نس "نان ' هريغلو ورمع يبأل نَّدَه ْنِإ مهسفنأل ولاَ .امهيف مهنيب مالكلا يأ

 نيده :ةخسن فو ك0000ة0اا

 يف هيف سانلا عامتجاب رهتشم ناكم ىلع لدي "ةنيزلا موي" نإف ؛نامزلاب اوس ؛ناكملا نع اولأس :ةنيزلا موي

 نب ديعسو ريض سابع نبا لاقو .زورينلا :ةداتقو دهاحم لاقف «"ةنيزلا موي" ف فلتحاو (نايبلا حور) «مويلا كلذ

 . بيطخلا" نم «ةنس لك يف نوعمتجيو «هيف نونيزتي مهل ديع موي ناك :ليقو .ءاروشاع موي وه :ريبح
 .سانلا رشح مويو ةنيزلا موي مكدعوم يأ "ةنيزلا" ىلع اقسن ربخلا :امهدحأ ةناهتجوب هلو :سانلا رشحي نأو

 (لمجلا ةيشاح) .مهرشح يأ سانلا رشحي نأ مكدعومو اذك موي مكدعوم يأ "موي" ىلع اقسن عفرلا :يناثلاو

 بعك نعو ءافلأ نونامث :بعك نب دمحم نعو ند سابع نبا نع متاح يبأ نبا هلقنو :افلأ نوعبسو نانثا مهو
 (يحركلا ريسفت) .ردقم لعفب بوصنم "مكليو" نأ هب دافأ :مكمزلأ (نيلامكلا ريسفت) .افلأ رشع ئْنا :رابحألا

 (نيلامكلا ريسفت) .مهريغل اهحتفبو «ةفوكلا لهأل تاحسإلا نم :ءايلا مضب
 :مطوق وه :ليقف .هورسأ ام يف فلتخاو ءارس هيحأو ىسوم رمأ يف اورواشتو اورظانت يأ :مهنيب مهرمأ اوعزانتف
 ام ىلع انيقب هانبلغ نإو «هانعبتا انبلغ نإف ؛رحاس اذه ام :ضعبل مهضعب لوق وه :ليقو "خلإ نارحاسل ناذه نإ"

 نم ناك نإو «هبلغنسف ارحاس ناك نإ :اولاقو رسلا يف اورواشت يأ :ىوجنلا اورسأو (يواصلا ةيشاح) .هيلع نحن
 (كرادملا ريسفت) .خلإ اولاق نيعي مالكلا اوقفل مث ءامساو اردصم نوكي "ىوجنلا"و .رمأ هلف ءامسلا

 مسا "”ناذه"و «سانلا امهعبتيف ابلغي نأ ارذح هقيفلت يف اورواشت مفأك ' 'ىوجنلا اورضاالا ريسفت :خحلا ناذه نإ

 نأشلا ريمض اهممسا :ليقو .اريدقت نثملا اوبرعأو ؛ةينثتلل فلألا اولعج مهنإف ؛بعك نب ثراحلا ب ةغل ىلع "نإ"

 لحدت ال ماللا نأ امهيفو ءربخو أدتبم اهدعب امو ؛ "معنا ' نعم "نإ" :ليقو .اهربخ "نارحاسل ناذه"و .ءفوذحملا

 .فذحلا هب قيلي ال ماللاب دكوملا نأ هيفو ؛ريمضلا فذحف "نارحاس امه ناذه هنإ" :هلصأ :ليقو .ًأدتبملا ربح

 ةقرافلا يه ماللاو «ةففحملا يه اهفأ ىلع "ناذه نإ" صفحو ريثك نباو ءرهاظ وهو "نيذه نإ" ورمع وبأ أرقو
 (يواضيبلا ريسفت) ."الإ" نيعمب ماللاو .ةيفانلا وأ
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 هط ةروس 0 م ظ رشع. سداسلا ءزجلا

 مُكاج رحت نأ ِناَديرُي ِنّرِجِدَسَل ثالثلا هلوحأ يف فلألاب ىثملا يف أي نم ةغلل قفاوم وهو
 يأ فرشأ نعم. "لثمأ" ثنؤم ج2: قتُمْلا ُمُكَيَقيرَطب اَبَهَدَيَو اًمهرخسب مكِضَرَأ ْنْم
 ميما حفر لصو ةزممهي ءرحسلا 2-0 أوُعِبْجَأَف .امهتبلغل امهيلإ مهلي. مكفارشأب

 يأ لاح فص أوت هُم مكحأ "َعَمْحَأ' نم ميما رسكو عطق ةزمهيو مل يأ "عّمَج" نم

 كاصع َىِقِلَت نأ آمإ رتخا َىَسوُمَيأولاق ١ بدوي مَوّيَلا زاف ملف َدَقَو ا

 0 7 3 اذإف الأف أ أوقْلا لب لاق .هاصضع مهو نقل نم َلَوَأ نوكن نأ اَمإَو ال" وأ يأ

 انآ مهرخس نم هيَلإ ليَ داصلاو نيعلا ترسكو «نيءاي ناواولا تبلق "ووصع" :هلصأ
ٍّ 8-6 

 هام هاو ع عام 5 كش | ىسوم ةفيخ كيفك ف سحأ تنجو .انك وطب ىلع قز) يك تايح

 (لمحلا ةيشاح) .لثامأ :لاقي نأك عملا رابتعابف الإو ةقيرطلاب ريبعتلا رابتعاب تن اننإو :"لثمأ" ثنؤم

 ."دوعسلا يبأ" نم ؛مهريغل ةودق مهأل ؛مهفارشأو سانلا هوجو ىلع قلطت اهإف ةقيرطلل ريسفت :مكفارشأب يأ
 دحتاولل مهلئمأو:موقلا :فيرشا:ءافاب قيرطلاو :”شوماقلا" يو ةصايحو مهلئامأ موقلا ةقيرطو :"رامجملا' فو
 :هلوق هدضعيو ؛ميملا دشو ماللا حتفب مل يأ عمج نم ورمع يبأل :لصو ةزممي .قئارط ىلع عمجيو عمجلاو
 (نيلامكلا ريسفت) .هيلع اومزع يأ مكحأ يأ عمجأ نم نيقابلل ميملا رسكو عطق ةزمهيو هديك عمجف

 نم :خسنلا ضعب فو (لمجلا ةيشاح) .اقرفتم هنم ائيش كرتي ملف هعمج يأ هثعش هللا مل :لاقي ل نأ" عمج' نم

 " :هلوقب قتشملاب ليوأت ىلإ حراشلا راشأ دقو ءردصم هلصأ :افص .نيبتاكلا ملق نم ريغتلا عقو لعل "مل يأ عمج
 ."رتحا" هريدقت لعف رامضإب بوصنم "يقلت نأ امإ" :هلوق ىلإ ةراشإ :رتخا (لمجلا ةيشاح) ."نيفطصم
 .(انخيش) "خلإ رتحا" :هلوقب حراشلا هردق رمضم لعفب بوصنم ردصم ليوأت يف اهدعب ام نأ :لإ يقلت نأ امإ

 : ىناثلاو «نيرمألا دحأ رتخا :هريدقت لعف رامضإب بوصنم هنأ :اهدحأ ءهجوأ هيف "نأ امإ" :هلوق :"نيمسلا" ةرابعو

 ءًادتبم ربح نوكي نأ :ثلاثلا ءانءاقلإ وأ الوأ كءاقلإ امإ رمألا :هريدقت «فوذحم أدتبم ربخ هنأ ىلع عوفرم هنأ

 (اصخلم لمجلا ةيشاح) . "ىَقلأ نم لوأ نوكن نأ امإو" هيلع لديو «لوأ كءاقلإ :هريدقت ءفودذحم هربحخو

 عءايلا عم ةنكاس اهعامتجال ؛ىلوألا مث الوأ امهنم ةيناثلا واولا تبلق يأ ءلامعأ ةعبرأ ىلإ ةراشإ هيف :خلإ تبلق
 ف سجوأف" :ىلاعت هلوق :"سوماقلا" يف لاق :سحأ .داصلل اعابتا ؛نيعلا ترسكو ؛ءايلا حصتل ؛داصلا ترسكو

 .هلبق امه ةرسكل ؛ءاي واولا تبلق :ةفوح :هلصضأ :ةفيخ .رمضأو سحأ يأ "هسفن



 220999105159501... دنع ف
 اونمؤي الف ؛سانلا ىلع هرمأ سبتلي نأ هتزجعم سنج نم مهرحس نأ ةهج نم فاخ يأ
 يهو َكِنيِمَي ىف اّم قْلََو .ةبلَعلاب مهيلع م لغألا ّتنأ كلِ فَحَت ال :هل اَتلَق .هب

 يدقلا خلك هي هس يأ وس كيك اوس اَنْ 1 علتبت ٌفَقلَت هاصع

 ةَرَحَسلآ َىْلاَف .هوعنص ام لك تَققَلَتف هصع ىسوم ىقلأف ؛هرحسب ( ١ أ ُتِيَح
 زيزعأ

 : ا

 2 7 ١ 55 . 0-0 | 2 50 2 يل 8 . مع

 متنما :كوعرف لاق عين ىَسوُمَو َنورَه ٌبَرِب امَماَء أَوَلاق ىلاعت

 ينعا نخ ع ب رق ع 2 ب 5 ع

 مكملعم ٌمكَريِبَكَل دهنإ انأ َنَذاَء نأ َلَبَق دُهَل افلأ ةيناثلا لادبإو نيتزمحلا قيقحت
 مر خب لبق روع رماع نباو ورمع 0 ركب أو يلعو ةزمحل

 يأ ةفلتخم ىنعب لاح فلج َنّي كَلُجَرَأَو ْمكيِدَيَأ ترْعِطَقألَف رهسلا ةكسلع ىلا

 5711 1 ف روف هعمم همم عمم همم سم م اهقرعسلا لجو الاز عملا عكقيألا

 ةرهابلا تازجعملا ةاحانملا تقو هيلع ىلاعت هللا ضرع دقو فوخلا رعشتسا فيك :لاقي امع باوج :خلإ فاخ

 (اصخلم لمجلا ةيشاح) ؟هبلق يف فوخلا عقو فيكف ؛هيلع تناك امك اهداعأ مث ةيح اصعلا لعجف ؛ديلاو اصعلاك

 ؛فوذحم دئاعلاو ءاهتلص "اوعنص"و «ةلوصوم "ام"و ."نإ" ربخ هنأ ىلع "ديك" عفر ىلع ةماعلا :رحاس ديك

 نإ يأ هلاحب بارعإلاو «دئاعلا ىلإ ةجاح الف ؛ةيردصم "ام" نوكي نأ زوجيو .رحاس ديك هوعنص يذلا نأ :ريدقتلاو
 .ةئيهم ةديزم "ام"و ءهب لوعفم هنأ ىلع بصنلاب "ديك" :يلع نب ديزو ديمحو دهاجم أرقو .رحاس ديك مهعنص
 نأ ىلإ ةراشإ هيقاو ؟عمجللا ةغيصب "”ةرحسلا حلفي الو" :لقي مل مل :لاقي ام كلذب عفد :هسنج (لمحلا ةيشاح)

 (يواصلا ةيشاح) .مهريغ نم وأ ءالؤه نم ناك ءاوس رحاس لك حلفي ال :لاق هنأكف ؛مومعلل هجوم مالكلا

 ىلإ مالكلا اذه يف دصقلا نأل :يرشخمزلا لاق «عمجلا ةغيصب "ةرحسلا حلفي الو" :لقي مل ثيح دارملا هب نيب :هسدج

 هنأكف ءرحسلا نم دحاو عون عملا نأل ؛درفأ امنإو ؛ددعلا وه دوصقملا نأ ليخل عمج ولف ددعلا ىلإ ال ةيسنجلا نعم

 اوقلأ ثيح هللا ةردق بئارغ نم اذهو «نوعرفب ارفكو هللاب اناإ يأ :ادجس ةرحسلا ىقلأف .دحاو نم ردص

 !نيئاقلإلا نيب قرفلا مظعأ امف ءدوجسلاو ركشلل ؛ةعاس دعب مهسوؤر اوقلأ مث ءدوحجلاو رفكلل ؛مهيصعو مهلابح

 (يواصلا ةيشاح) .ةنجلا يف مهلزانم اوأرو باقعلاو باوثلاو رانلاو ةنحلا اوأر يح مهسوؤر اوعفري مل :ليق
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .هعم متأطاوتف فايل نصرك ؛هوحن رهظأ ام ةربع الف يأ :مكريبكل هنإ
 ليلد هيفو «يضاقلا هلاق وضعلا ةفلاخم نم أدتبا عطقلا نأك ؛ةيئادتبا "نم"و :تافلتخم اهعطقأل :ةفلتخم ىنعمب لاح

 عقيلامككلا زيسفتإ:.رفتسم قرط عقي ةيقادتنالا' "نم" نآ ىلع



 هط ةروس ماو ع رشع سداسلا ءرجلا

 ُدَسَأ ىسوم برو هسفن ينعي آَنْيأ َنُمَلْعَتَلَو اهيلع يأ ٍلْخَنلَآ عوُدُج ىف ْمُككَبِلَصْألَ
 ترم اكءاج ام الع .كراتخم .ك ارت أ أوُلاَق . هلا ىلع مودأ مو ذ اَهَبَأَو ًياَذَع

 "ام" ىلع فطع وأ مسق «انقلخ 0 ىذّلأَو ىسوم قدص ىلع ةلادلا ِتَتَيَبلا

 بصتنلا ,:- هه : اَيْنّدلآ ةريخلا هْذَه ىِضَقَت امْنِإ هتلق ام عنصا يأ ضاق ّتنأ آم ضقَأَف

 نم اعط اقل روْفَيِل اقيَري انما انإ .ةرخآلا ىف هيلع ىَرجيو اهيف يأ عاستالا ىلع

 د يسال ع هاف تاعاساز# هيف اطاماعاا# عمم هااهاطاع ةنهام ركشلا قنِم هيلع انكْهَركأ امور هريغو .كارشالا

 ىرسف «ةقلطملا ةيفرظلاب قلطملا ءالعتسالا هبش ثيح «ةيغبت ةراعتسا مالكلا يف نأ ىلإ كلذب راشأ :اهيلع يأ

 ءالعتسالل ةعوضوملا "ىلع" عمل ؛ةصاخلا ةيفرظلل ةعوضوملا "يف" ةظفل تريعتساف ؛تايئزجلل تايلكلا نم هيبشتلا

 دسم ةداس ةلمحلا هذهو ءربخو أدتبم :خإ ىقبأو اباذع (يواصلا ةيشاح) .لك يف نكمتلا عماجب «ءصاخلا

 "اييأ'" نوكي نأ ةيتافرعع اهلغج ىلع زوجيو «ةيئافرع«:تناك نإ:دحاو دسِمو ءاقابب ىلع تناك نإ نيلوعفملا

 نم ةلمجلاو «فوذحم أدتبم ربح "دشأ"و ءاهتلص ردص فذحو تفيضأ دق األ ؛تينبو ؛"يذلا" ئيعمب ةلوضوم

 (نيمسلا ريسفت) .هب لوعفم بصن لحم يف اهزّيح يف امو "يأ"و ؛"يأ"ل ةلص ربخلا اذهو أدتبملا كلذ
 مهيلإ ءيحملا بسن امنإ :انءاج ام ىلع (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهل هديعوب نيثرتكم ريغ كلذ اولاق :كرثؤن نل اولاق

 هب مهءاج ام نأ اوملع دقو ؛مهريغ نم رحسلاب فرعأ اوناك مهأل ؛مهريغلو مه تءاج تانيبلا تناك نإو

 نوعفتنملا مه اوناك اضيأو «دلقملاك مهريغو «هريغو زجعملاب ملعلا نم ةيلج ىلع اوناكف ءرحسلا نم سيل ىسوم

 (يخركلا ريسفت) .امي
 انءاج يذلا ىلع كرثؤن نل يأ "انءاج ام" ىلع فطعلاو «ةفطاع واولا نأ :امهدحأ ,ناهجو هيف :خلإ انرطف يذلاو

 لوصوملاو ءمسق واو اهفأ :يناثلاو .ىلعألا ىلإ ندألا نم يقرتلل ؛ىلاعت يرابلا ركذ اورخأ امنإو ءانرطف يذلا ىلع الو
 "كرون نل" باوجلا نوكي نأ زوجي الو ؛قحلا ىلع كرثؤن ال انرطف يذلا قحو يأ فوذحم مسقلا باوجو ؛هب مسقم
 (لمجلا ةيشاح) .مالكلا نم ذوذش يف الإ "نل'ب باجي ال مسقلا نأل ؛باوجلا ممدقت زوجي نم دنع
 امك ضفانخلا عزنب بصنلا :هريغ لوق ئيعم اذهو ,عاستالا ىلع ايندلا ةايحلا هنم لدبملا هذه بصن يأ :بصنلا

 هسرحت هودجوف لعفف ءامئان ىسوم انرأ :نوعرفل اولاق مهنأ يور ."ام" نم لاح :رحسلا نم ."اهيف' هلوقب راشأ
 نوعرف مههركأف ؛ةحيضفلا فوحخ هتضراعم اوهركف ؛.هرحس لطب مان اذإ ءرحاسلا رحسب اذه ام :اولاقف .هاصع

 (كرادملا ريسفت) !عرشلا ملعب فيكف ءرحسلاب مهملع مهعفنو هب هلهج نوعرف رضو ءرحسلاب نايتإلا ىلع



 هلط ةروس مهو ع رشع سداسلا ءزججلا

 اذإ اباذع كنم 29 َحَمَبَأَو عيطأ اذإ اباوث كنم ُرَيَح ُهَّللآَو ىسوم ةضراعمل المعو املعت
 0 ْ 1 نعلعلاو :هلوع ذر . 8 5

 هرفك ىلع تومينأب فنأتسم مالك هنأ راشأ .
 1 َ 5 4 لا ل ياخ رج 2 22 0 2004 69-5 ' 8 2 ؛ 5

 ضئارفلا ٍتدَحلَّصلا لمع دق اَنِمْؤُم -ِهَتَأَي نَمَو .هعفنت ةايح 2) ئّيحبت الو حيرتسيف
 3 6-52 را نع 2 و 8 معاون سلق 97 نا 0 د 2ع 58

 يأ ِنَدَع تَنَج ."ىلعأ" ثنؤم "ايلع" عمج م2) ىلعْلا تدَجّردلآ مه َكِيِتلْوَأَف لفاونلاو
 5 2 0 8 6 5 559 د ل 8 : 3 1 دع ةادبلا 9 >2 2 5 5 22

 نم رّهطت 2: رت نَم ُءاَرَج َكِلاَذَو انيِف َنيِدِلَح ٌرألا اهتحت نِم ىرجت هل نايب «ةماقإ
 د ظ < اهروصق تحت نم يأ "تاجّردلا" يأ

 ن عار ع 55 9 ا قوما ١ م دف 55
 ةرمه وأ ,2ىرسأ" نم عطق ةزممي ىِداَبِعِب ِرَسَأ نأ ْىَسوُم نإ انوا دقلَو .بوتذلا

 ةسبتلا كميت

 هيدي ىلع هكلم لاوز نوكي ليئارسإ ٍنِب نم دولوم روهظب ةنهكلا هربخي ناك نوعرف نأل يأ :المعو املعت
 مههاركإو ءرحسلا ميلعت ىلع سانلا هاركإب هتضراعمل أيهتي نأ بحأف «نيتزجعملا نيتاك هل هنوفصي اوناك مهلعلف

 (يواصلا ةيشاح) .ةديعبلا نئادملا نم مهي نايتإلا ىلع اضيأ

 مهنيب اهماقأ نينس دعب :انيحوأ دقلو (يواصلا ةيشاح) .اهنم حوصنلا ةبوتلاب وأ اهلعف مدعب :بونذلا نم رهطت

 ىلإ انيحوأ دقلو" :"دوعسلا يبأ" ةرابعو .ءارعشلا ةروس نم "نيلالجلا" .اوتع الإ اودادزي ملف ؛هللا تايآب مهوعدي

 تايآلا نم مهيلع ىرج ام ركذ اهنيب ىوط دقو «هموقو نوعرف رمأ هيلإ ىهتنا امل ةيلامجإ ةياكح "خلإ ىسوم

 .فارعألا ةروس يف لّصف امبسح «ةنس نيرشع وحن يف ةرحسلا بلغ ام دعب ىسوم دي ىلع ةرهاظلا تالصفملا

 (لمجا ةيشاح)
 هتوم دنع مهيلإ دهع فسوي ناكو «رحبلا هموقب عطقي نأ ىسوم هللا رمأ امل :ى# سابع نبا لاق :يدابعب رسأ نأ

 يبلطا :ىسوم اهل لاقو اهوذحخأف ءزوجع اهيلع مهتلد ىح اهفاكم اوفرعي ملف ءرصم نم مهعم هماظعب اوجرخي نأ
 .ةنحلا يف كعم نوكأ :تلاقف ؛تكش ام ئم

 نم نيئالثو ةثالث يف ىثنأ سرف ىلع ليئربح لبقأ ءناصح ىلع ناكو رحبلا لصو املف ؛نوعرف مهعبت اوجرخ املف
 ةكئالملا تحاصف ءاهرثأ ىلع نوعرفب محتقاف ءسرفلا ناصحلا رصبأف ءنوعرف يدي نيب ليئربج راسف «ةكئالملا

 ونب عحرف اوقرغف ءمهيلع رحبلا ىقتلا ءاوجرخي نأ مهلوأ داكو رخآ قحل اذإ يح ءاوقحلا -طبقلا يأ- سانلاب
 ىلإ رحبلا مهظفلف ؛لعفف ؛مهيلإ رظنن ىح انل مهجرخي نأ هللا عدا ىسوم اي :اولاقو ؛مهيلإ اورظني يح ليئارسإ

 عفان أرقو ءرسأ نأ نعي نونلا نوكسبو :عطق ةزممي (لمجلا ةيشاح) .اريثك ائيش مهحالس نم اوباصأف ؛لحاسلا
 .رسا ِنَأ يأ اهدعب لصو ةزمهو نونلا رسكب :ريثك نباو
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 ىف اقيرط كاصعب برضلاب مش لعجا برضاف رصم ضرا نم اليل مهي رس يأ ,ناتتغل

 فَ اهيف اورمف : ضوألا هللا سييأو هب رمأ ام لثتماف 06 يأ اَسَبَي رَحَبلا

 هب فصو ردصم
 ع

 وهو -هدونجي ُنَوَعَرِ ميَعَبْتَف اقر مهو اقع لَو نوعرف ككردي نأ يأ كرو

 .ُهَمَوَق َُنَوَعَرِف ّلَضَأَو .مهقرع ايم و 2 مكيِشغ اَم رحبلا يأ ملأ َنِم مُجيِشَعَف مهعم
 مهقرغأف :ةححسل قو

 :كيِذم لهأ اَم موده :هلوق فاللخ ؛كالملا يف مهعقوأ لب ىده امو هتدابع ىإ مهتاعدب

 2مَنَدَعَوَو هقارغإب نوعرفوك ودع نم رمككيجلأ دق ليو رَسِإ ىنبلي ب .ِداَشرلا ( ليبس 1
 0 رحل

 ل ا يطل ينج حج
 "لا ' ةنقمض هلآلا بوضتم

 م

 :مطوق نم :لعجا برضاف (نيلامكلا ريسفتإ .ءابلا ىلإ ةيدعتلا يف جاتحي "ىرس"لك مزال "ىرسأ"و يعمم :ناتغل

 :"نيمسلا" فو .حراشلا هيلإ راشأ امك هب لوعفم "اقيرط" :اقيرط (نيلامكلا ريسفت) .امهس هلام ف هل برض

 قاقتيل ةزخبلا برضا قلل اذإ زجبلا بربع قرع ببسم قيرظلا نأ وهو ءزاخللا ليس ىلعهب لوعفم "اقيرظا
 دارملاو « هعرشاو اقيرط مه لعجا :نيعمبب برضا" :ليقو .قيرطلا ىلإ برضلا ةبسن حص اذهبف ءاقبط ريصيف مش

 (لمجلا ةيشاح) .ليئارسإ يب طابسأ ددعب ةرشع ٍينث تناك قرطلا نإف ؛هسنحجج قيرطلاب

 يح ةريثك اش ويح اوعمجف : شيلا هل لوعمجي نيرشاح لسا ام لعب يأ :توعرف مهعبتأف .مككر دي نأ نم

 ف وذم "عيتأ "ل يناثلا لوعفملاو لاحلا عنص وم 5 وش | ىلا موعتتا هل ةلص , سيل ! يدا نأ 5 ريشي : مع وشو

 هضنفن :نوعرف مهعبتأف :ئعملاو :"”يفاضتبلا" قو (نيلامكلا ع .هدونج عم هسفن نوعرف مهعبتأ نأ :نيعملاو

 .مهفلخ مهدازو هد ونجح مهعبتأو : ئعملاو ةديزم ءابلا : ليقو .يباثلا ل وعفملا ب فذدحف عهذوتحج هعمو

 ام" ؛مهالعو مر :مهيشغف (بيطخلا ريسفت) .عباتلاك اوناكف ءمهتزعو مهوقو مهولعو مهقرثك ىلع :مهعم وهو
 ليئربح نأ نق سابع قربا نك داو بيطتلا" ق تايبلا حور) .هّللا الإ ههنك ملعي ال يذلا لئاشملا جوملا يأ "ههيشغ :

 نم مهيشغف' 7 سلا .بوتي نأ ةفاخم نيطلاو ءاملا نوعرف ىف يف سدأ انأو ئتيأر و ول دمحم اي: د ركلع

 اونا اسييتط لأ «ةريثكلا يناعملاب اهتلق عم لمتشت ىلا ملكلا عماوج نم وه :مهيشغ ام ."مهيشغ ام ميلا

 (كرادملا ريسفت) .لجو زع هللا الإ ههنك
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 رو كرد ل

 ريطلاو نوير امش تب وللا يملأ ُهُحيلع املي امي لمعلل ؛ةاروتلا ىسوم َيبْؤنف
 اوبطوخو دي يبلا نمز دوهيلا نم َدَِحُو نم ىدانملاو ءرصقلاو ميملا فيفختب قامسلا

 اَمِتَبيَط نِم أوُلُك :مهل ىلاعت هلوقل ةئطوت ؛ىسوم يبلا نمز مهدادجأ ىلع هب معنأ ام
 5 5-5 ٍ 6-5-5 3 د م 2ع رهو

 ىيضغ :كيلع لحّيف هب معنملا اورفكت نأب هيف ْأَوَعِظَت لَو مكيلع هب معنملا يأ َوُكَمقَرَر

 اهمضو ماللا رسكب ىضغ : ِهِيَلَع لل نَمَو لزني يأ اهمضبو ءابحجي يأ ءاحلا رسكب

 َلِمَعَو هلل دَحو ساو كرشلا نعيبات وحل افق ىفِإَق 2 كل طقس | () ئّوَه دقف
 ايس ىلع

 امو .هن وم ىلإ ركذ ام ىلع هرارمتساب 2 عدتها هن ؟ لفنلاو ضرفلاب قدصي اًحلس دو

 0 ا ئَسوُمَي ةاروتلا ذخأ داعيم ء ءيحب َكِمّوَق زق نع َىاَلَجَعَأ

 ؟ههيلإ فيضأ فيكف ءمهل ال ةتلع ىسومل تناك امنإ ةدعاوملا نأ وهو «لاؤس نع باوحج :ةاروتلا ىسوم ّيونف

 ةسبالملا هذك مهيلإ -كةتكأ مهايندو مهنيد حاالص كيف وأ وبسس باتكلا لازنإل ةدعاوملا تناك امل هنأ باوجلاو

 تناكف «ةاروتلا ذحأل ؛روطلا ىلإ ىسوم عم نوعبس مهنم أي نأ رمأ هللا نإف اضيأو ءيلقعلا زاحملا نم وهف

 .اضيأ "يواضيبلا" ف راشأ نيباوحلا نيذه ىلإو (لمجلا ةيشاح) .رابتعالا اذمي مه ةدعاوملا

 0 ملا سلا ناك تيوب راح بيش وخلا .هيتلا ف يأ بعل

 هرفي اهمضبو ءبجو اذإ / نينا 1 نم همجي 7 أ رثكذلل يأ 3 رك 27 ةيشاح) .رجحلا نم ع
 (نيلامكلا ريسفت) .لزن اذإ "لحي لح" نم لزني يأ

 ءادتبالا ركذ ةدئاف ام :لاقي امع باوج وهو «ةحلاصلا لامعألاو نامبإلاو ةبوتلا ىلع مودي نأب يأ :هرارمتساب

 ةبوتلا هنم تلصح نمل ةلماشلا ةرفغملاو ةماتلا ةاجنلا نأ : رسفملا دافأف ؟"نمآو" :هلوق مومع يف لخاد هنأ عم ارخخأ

 املو :"بيظنخلا" يف :كلجعأ امو (يواصلا ةيشاح) .هالوم يقل نأ ىلإ اهيلع رمتسا مث «ةحلاصلا لامعألاو ناميإلاو

 ئب ةلمج نم ىلاعت هللا مهراتخا نيذلا نوعبسلا مهو نيصوصخم موق عم تاقيملا روضحب ىسوم ىلاعت هللا رمأ

 هبر ىلإ اقوش مهنيب نم لجع مث ءىسوم مهي راسف «ةاروتلا اوذحأي نأ لجأل ؛روطلا ىلإ هعم اوبهذيل ؛ليئارسإ

 (لمجلا ةيشاح) ."خلإ كلجعأ امو" :هل ىلاعت لاقف ؛لبحلا ىلإ هوعبتي نأ مهرمأو هءارو مهفلخو
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 يا «نبع 2 ىضرتل َبَر كيلإ تلجعَو ىرثا ىلع نوتاي نم برقلاب يأ ٍءالؤأ جه لاق

 لاق امك نومظملا فلختو .هنظ بسحب راذتعالاب ىتأ باوجلا لبقو .كاضر ىلع ةدايز

 اال ءاال| 7 0

 اودبعف 2) ُىرِماَسلآ ُمُهَلَصَأَو مهل كقارف دعب يأ َكِدَحَب ْنِم َكَمَوَق اَنَتَف َدَق انِإَف :ىلاعت
 5 كا ب 8 ىلا ل 0

 ةذه ُدْهَعْلا ْمكيَلَع لاطفَأ ةاروتلا مكيطعي هنأ اقدض يأ اًنَسَْح اَّدَعَو ْدُكّيَر ْدُكَدِعِي

 فلَخَأَف لجعلا مكتدابعب مكبر نِّم ُبَضَع ْمُكَيْلَع بجي لج نأ َمُندَرأ مَأ مكايإ يقرافم

 ملو اوجرخي مل مهنأ وهو "نونظملا فلختو" "هلوقو «هرثأ ىلع اوءاجو هوعبتو هوقحل لكلا نأ هنظ يأ :هنظ بسحب
 :هلوقل ةلع "لاق امك" :هلوقو ءكلذك سيل عقاولا يو ؛هنظ بسحب يأ "يرثأ ىلع ءالوأ مه" :هلوقف ءهوعبتي
 :لسجلا ةيقامس" نم «نونطظملا قل ليلقو يأ ةيردصم "انباو 2"نونظملا لفلخت و"

 :لصأ نم دافتسي امك هلبق ام. ع نيذلا مه قحاللا "”كموق" نم ها ىلا نأ رسفملا عنص نم رهاظلا :كموق انتف دق اناف

 دنع تباثلا نكلو «روطلا ىلإ ءيجبا نم ةنتفلا مهلغشو مهلك اوفلخت مهنأو «ىلوألا نيع تناك تديعأ اذإ ةفرعملا نأ

 «ىرخأ ةصقو مالك فانئتسا "كموق انتف دق انإف" :هلوقو ءنوفلختملا مه يناثلاب دارملاو «ءابقنلا مه لوألاب ئيعملا نأ هريغ

 نم دعبلا يغبني ال يأ ليلعت اهنإ :ليقو .كموق انتف دق انإ انركذ ام بقع كل لوقأ يأ بيقعتلل ءافلاو "لاق" داعأ اذلف

 ؟ءال ؤه ىلع نمأت فشيكف (يرماسلا مهلضأ كيحأ عم مهتفلح نيذلا موقلا نإف ؛؟نيعبسلا ءابقنلا يأ «كموق

 هابر دق ءامفاتم ناك «ليئارسإ يحب نم ةليبق عة رهاس ؟ باوسنم عرفظ نب ىبسوم : سا :يرماسلا مهلضأو

 :ةثالثلا هعباصأ نم هيذغي ناكو ليئربج دهعتف «ةرفح يف همأ هتعضو دلولا حبذ يف عرش امل نوعرف نأل ؛ليئربح

 (يواصلا ةيشاح) .لسع ىرخألا نمو «نمس ىرحألا نمو ؛نبل اهدحأ نم هل جرخيف
 اوناكو ؛جيجضلاو حايصلا عمس ىسوم عجر امل هنأ يور .ةاروتلا ذخأو نيعبرألا ممت نأ دعب :ىسوم عجرف

 (يواصلا ةيشاح) .ةنتفلا توص اذه :هعم اوناك نيذلا نيعبسلل لاف ءلجعلا لوح نوصقري

 عةيآ فلأ ةروس لك غةروس فلأ تتاكو ءرونو ىده اهيف ىلا ةاروتلا مهيطعي نأ هللا مهدعو :خاإ انسح ادعو

 ؛مكيلع هللا بضغ كلذ ىلع مكل لماحلا ناك نإو ؛لطي مل هنإف ؛دهعلا لوط ةفلاخملاو لجعلا ةدابع ىلع مكل

 «تاقيملل ةرثأ ىلع ه وعبتي نأ مهدعو هنأ :متفلخأف (يواصلا ةيشاح) .هللا بِضغل ضرعتلا لقاعلا نم قيلي هاف

 (يواصلا ةيشاح) .لجعلا ةدابعب اولغتشاو اوفلاخف
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 يي يأ ميملا -- اقكِلَمِب كَذِعَوَم نقلت م أولاق يدعب ءيحبا متكرتو © هعوم
 #9 ةيعبس ةءارق

 الاقثأ اًراَروُأ اليك ميم ا ريسكا ف اهمضبو ءاففخم ءاملا حتفب اَئلّيح اًنكلَو انرمأب وأ انتردقب

 نيقابلل يىلعو ةزمحو ورمع يبأل

 تيقبف «سرع ةّلعب ليئارسإ ونب مهنم اهراعتسا ,نوعرف موق يلح يأ ِرَوَقْلأ ٍةتيز ني
 3و ئرساَسلا ىقلا انيقلأ امك َكلاَنَكَف يرماسلا رمأب رانلا | يف اهانحرط اًهَئْفَدَقَف مهدنع

 .قآل هجولا ىلع ليئربج سرف رفاح رثأ نم هذحخأ يذلا بارتلا نمو «مهيلح نم هعم ام
 (عمسي توص يأ راَوْح هَ امدو امم دس مياحلا نم مهل هغاص ًالَجِع ْمهَل َجَرْخَأ

 ملا مايأ ةيالب ف

 ف هغوص دعب هعضوو ؛هيف عضوي اميف ةايحلا هرثأ يذلا بارتلا ببسب كلذك بلقنا يأ
 ١ قا ىلع مك عولا رف عا ِ : 52-0000

 نمد داوم كافعاو 8 0 عيا ىينف يسوم هنلإَو محملا اذه هعابتاو يرماسلا يأ اولاقف همف :

3 1 5 

0-0 
| |] 8 

0 

 ا

 ؛ميملا حتفب مصاعو عفانو ؛ميملا مضب يئاسكلاو ةزمح أرق (تاءارق ثالث "انكلم" ميم يف نأ :هحيضوت :ميملا ثلثم

 لثم [رايتخالاو ةردقلا امهانعم| ناتغل امهو دحاو امهف حتفلاو رسكلا امأ .رسكلاب ريثك نباو رماع نباو رمع وبأو
 اودري ل مث مه ناك ديعل اوراعتسا :ليقو :خ2إ سرع ةلعب ."ريبكلا" يف اذك ءناطلسلا وهف مضلا امأو ءلطرو لطر

 ؛"ارازوأ" اومس مهلعلو .هوذحأف مهقارغإ دعب لحاسلا ىلع رحبلا هاقلأ ام يه :ليقو .هب اوملعي نأ ةفاخم جورخملا دنع

 ريسفت) .يبرحلا لام ذخأي نأ نمأتسملل سيلو نينمأتسم اوناك مهنألو ؛دعب لحت نكت مل مئانغلا قزف .اثأ اهنأل

 (كرادملا ريسفت) .يلحلا اهيف حرطن نأ انرمأو «ةرفحلا يف اهدقوأ ىلا يرماسلا ران يف يأ :اهانفذقف (يواضيبلا

 اودقوتو «ةريفح اهل اورفحت نأ يأرلاف «رازوألا نم مكعم امل ىسوم مكنع رأت امنإ :مهل لاقف يأ :يرماسلا رمأب

 ىلاعت همالك نم اذه :الجع مهل جرخأف (يواصلاو لمجلا ةيشاح) .اهبنذ نم اوصلختل ؛اهيف اهوفذَقتو اران اهيف

 (يواصلا ةيشاح) ."يرماسلا مهلضأو" :هلوق ىلع فوطعم وهف «يرماسلا ةنتف نع ةياكح
 يفو .ادسج ةرئاص يأ ادسج افوك لاح لجع ةروص مهل جرخأف يأ ءلجعلا نم لاح :خلإ ادسج

 ةكئالملاو ناسنإلا وهو لقاعلا ناويحلل الإ دسحلا لاقي ال :"عرابلا" يف لاقو ؛داسحأ هعمج دسجلا :"حابصملا"

 اذ يأ "ادسج الجع مهل جرخأف" :ىلاعت هلوقو .سبي اذإ اضيأ مدللو نارفعزلل الإ دسج هريغل لاقي الو «نحلاو
 0 اوراصف «يأرلا ئداب ف اولض نيذلا يأ :هعابتأو (اصخلم لمجلا ةيشاح) .لقاعلاب هيبشتلا ىلع «ةثح

 .روطلا دنع بلطي بهذو انه هبر ىسوم يسنف يأ :يسنف (لمجلا ةيشاح) .ليئارسإ ب نم فقوت نم ىلع
 داو يسن وأ ءرهاظلا نامبإلا نم هيلع ناك ام كرتو هبر يرماسلا يسن يأ ىلاعت هللا نم مالك ءادتبا وه

 (كرادملا ريسفت) ."خلإ الفأ" :هلوق ليلدب اهِإ نوكي ال لجعلا نأ ىلع لالدتسالا



 هط ةروس 2 رشع سداسلا ءرجلا

 اهمساو «ةليقثلا نم ةففخم أ َنْوَرَي الَقأ :ىلاعت لاق .هبلطي بهذو ءانه هبر ىسوم

 ارض مه كِلْمَي اَلَو اباوج مهل ّدري ال يأ ٌهلوق َمِهْيَلإ لجعلا ٌعِجَرَي ال هنأ يأ فوذحم
 0 ا سي ديكو هبلَج يأ ع ا 29 اعف الَو هَعفذ يأ

 نسو# خرتو لباا راك ماكل

 هتدابع يف ىنوُعِبتاَف ُنَمحَولآ مُكَبَر ّنإَو مب مّشنيف اًمنإمْوَقدَي ىسوم عحري نأ لبق يأ

 م :ميقم هتدابع ىلع نيفكع ه ِهيلَع لازن رف حن أولاَق ا ىرمأ أَوُعيِطَأَو

 هته ١ أَولَص ُهَتْيَأَر ْذِإ َكَعَتَم ام ُنوُرَهَي هعوجر دعب ىسوم َلاَق 2) ئَسوُم اََيَلإ م | عجَّري
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 9 نيا ريغ كلبعي نم نب كتماقإب حب 3) ىِرْمُأ ٌتْيَصَعَفَ 00 هي رقبتك لآ .هتدابعب

 بتي 2

 ةن ةيفاعل  عاطا صامتا فاقع سجال متم هيد ."يمأ" ديا يسلم نس كيتو < نوراه لاق
 يلعو ةرمحوب رماع يال

 ملأ" :هلوق يف ةددشملا يهو ءاهلصأ عوقو كلذ ىلع لديو «ةماعلا ةءارق يف عفرلاب "عجري"ف يأ :خلإ ةففخم

 لاعفأ دعب عقت ال ةبصانلا "نأ" نأل ؛فعض هيفو ءبصنلاب "عجري" ئرقو :يضاقلا لاق ؛'مهملكي ال هنأ اوري

 مكبر نإو" «هب متيلتبا يأ :هب متنتف امنإ (لمحلا ةيشاح) .ةيرصب ىئاثلا ىلعو «ةيملع لوألا ىلع ةيؤرلاو .نيقيلا

 نمو «نمحرلا وه هنأل ؛مهتبوت ىلاعت هللا لبق اوبات يم مهنأ ىلع اهيبنت ؛"نمحرلا" مساب عضوملا اذه صح "نمحرلا

 (يعخركلا ريسفت) .نوغرف تافآ نم مهصلحخ نأ هتمحر
 ال نأ كاعد ام يأ ءاي الب مهريغو «لصولا يف عفانو رمع وبأ هقفاو ءيكم فقولاو لصولا يف ءايلاب :نعبتت الأ

 ءيش يأ :قيعملاو ؛ةديزم "ال" :ليقو ؛هكرت ىلإ يعادلا نيبو ءيشلا لعف نع فراصلا نيب قلعتلا دوجول «نيعبتت

 نم تلتاق الهو ءهلل بضغلا يف يئعبتت نأ كعنم ام وأ ؛ينربختو يب قحلتو كلوق اولبقي مل نيح نعبتت نأ كعنم
 كعنم ام :نعبتت الأ (كرادملا ريسفت) .ادهاش تنك ول انأ هرشابأ تنك امك رمألا رشابت مل كلامو ؛«نمآ نمت. رفك

 (نيلامكلا ريسفت) ١( 7 :فارعألا) 4َدُحْسَتاَلأ َكَعَتُماَمِظ :هلوق يف امك ةدئاز "ال" ءىيقحلت ال نأ

 !راكتإو ابضشخ ؛هلاعخب هييلعو هييسبي ةسار عشب لوعأ مث ,مهحلاصم مايقلا نم هب كترمأ يذلا :يرمأ تيصعفأ

 فذح ىلوألا ىلع نكل «نيتءارقلا نم لك ىلع :"يمأ" دارأ (كرادملا ريسفت) .هتكلم هللا يف ةريغلا نأل ؛هيلغ

 (لمجلا ةيشاح) .ةحتفلاب اهنع ءافتكا ؛ءايلا نع ةبلقنملا فلألا تفذح ةيناثلا ىلعو «ةرسكلاب اهنع ءافتكا ؛ءايلا



 هس ةوزعب <. رشع سداسلا ءزجلا

 هرعش لحتأ ناكو يآ هلام اهذحأ ناكو ىتّيخلب ْدْحَأَت ا هبلقل فطعأ اهركذو

 لوقت نأ لجعلا اودبعي مل راع وس د5 ؛كتعبتا ول تيد نإ ابضغ هنيميب

 َلاَق .كلذ يف هنيأر اميف ج) ىْوَق رظنتت تت ْمَلَو لع بضغتو لير قب ندب تف
 اورصببي مل اَمب ُترصَب لاق (8) ىرِسَسَي تعدص ام ىلإ يعادلا كلئاش انه ةتاظخ امه

 ا " أ تِضَبقَف هوملعي مل ام تملع يأ ءاتلاو ءايلاب مب

 هنأ :قحلا نإف -ليق امك- طقف همأ نم هاخأ هنوكل اهركذ سيلف يأ «ةقرلاو فطعلا يف لخدأ يأ :فطعأ اهركذو

 «مألا نم هاخأ ناك هنأل :ليقو .اقيقرتو افاطعتسا مألا صحو ."يواضيبلا" يف كلذكو (لمجلا ةيشاح) .هقيقش ناك

 (نيلامكلا ريسفت) .هعابتا ىلع ةقرفتلا بيترتل نايب :تقرف لوقت نأ .مأو بأ نم اناك امهنأ ىلع روهمجلاو
 ال تنطفو «ءهوملعت وملعت مل ام تملع يأ باطنخلا ىلع ءاتلاب يئاسكلاو ةزمح أرقو :هب اورصبي مل امب ترصب

 وهو هورت مل ام تيأر وأ ؛هايح الإ ائيش هرثأ سمي ال ءضحم يناحور كءاج يذلا لوسرلا نأ وهو ؛هل اوضفت مل
 ليئربج ناكو «نوعرف نم افوخخ هتدلو نيح هتقلأ همأ نأل ؛هفرع امنإ :ليق «ةايحلا سرف ىلع كءاج ليربج نأ

 (يواضيبلا ريسفت) .لقتسا ىح هوذغي
 ديو بيع عضو ام لك ناكو .ءسرف بكار ءاج ليئربج نأ ىأر ناك دقو :ةوملعي مل اه تملع يأ

 :"ريبكلا" قو. .ةنفح هبطوم نم ذحأف ءانأش هل نأ فرعف «لاحلا يف تابنلا هتحت نم جرخي سبايلا قيرطلا ىلع

 4 ديس :ةضبق (نايبلا حور) .رحبلا لخدو ةكم ر ىلع ابكار نوعرف ليخ مدقت نيح رحبلا قلف موي

 (لمجلا ةيشاحو يواضيبلا ريسفت) .ريمألا برضك ضوبقملا ىلع قلطأف ءضبقلا نم
 ىلع ابكار ناك ةاروتلا ذحأل ؛تاقيملا ىلإ ىسوم بلطيل ليئربج ءاج املف «ةفلألا قباسب هفرعو يأ :لوسرلا رثأ نم

 .انأش هيلع اهرفاح سرفلا عضت يذلا بارتلل نأ يرماسلا فرعف ءرضخا ءيش ىلع اهرفاح تعضو املك «سرف

 لا كقزعم نم ةتنلقا ؟ليقرردي نق قالا لوسرلا يرشتمألا فرع ريكو ىلع نوف :خ! لوسرلا (يواصلا ةيشاح)

 اهنم ةدحاو نم هل جرخيف «ةثالثلا هعباصأ همقلي ناكو هدهعتي ناك يأ «ريغص وهو يرماسلا ىبر -ليئربج يأ- هنأ

 ؛روطلا لبج روضح يأ تاقيملا ىلإ ىسوم بلطيل ؛ليئربج ءاج املف «لسعلا ىرخأ نمو «نمسلا ىرخأ نمو «نبللا
 قباسل هفرع يرماسلا هآر املف ءرضحخا ءيش ىلع اهرفاح تعضو املك «سرف ىلع ابكار ناكو «ةاروتلا ذخأيل

 لتقي ناك لا ةنسلا يف هتدلو همأ نأ هل هتيبرت ببسو .انأش هيلع اهرفاح سرفلا عضت يذلا بارتلل نأ فرعو «ةفلألا

 (لمجلا ةيشاح) .ه هدهعتيل ليئربج هيلإ هللا ثعبف ف ءلتقلا نم هيلع افوحح ؛فهك يف هتعضوف «نادلولا نوعرف



 هط ةروس < ؛ * رشع سداسلا ءزجلا

 ىل اتديز َتَلَوَس كلِلَدَحَو غاصملا لجعلا ةروص يف اهتيقلأ اَهُندَبَتَف ليئربج
 هل حور ال ام ىلع اهيقلأو ءركذ ام بارت نم ةضبق ذحآ نأ اهيف يقلأو 2 5

 يريسفت فطع

 نوكي نأ يسفن يئتثدحف اهلِإ مه لعمج نأ كنم اوبلط كموق تيأرو ؛حور هل ريصي
 ةذم يأ ةوَيَحْلا ىف َكَل ىرإف اننيب نم َبَهْدَآَف ىسوم هل لاق .مههلإ لجعلا كلذ

 سم اذإو ؛ةيربلا يف ميهي ناكف :ئبرقت ال يأ َنساَسِم ال هتيأر نمل لوقت نأ كتايح
 يا ,ماللا رسكب ,هفلخم نل كباذعل ادعّوم كل ْنِإَو اعيمج امح دحا هسم وأ ادحا 6 8 00 07 نا م 2 ا 4 2

 ةرخآلا يف

 "تللظ" :هلصأ ٌتلَظ ىذا كهل لإ رظنآَو هيلإ ثعبت لب يأ اهحتفبو «بيغت نل
 را 5 وص ا 7 ظ5 5 ل

 هلبعت اميقه يأ افكاع هيلع تمد يأ افيفخم تفدحو (ةرووسكم امهال وأ نيمالب

 ا 11118 دا 1 1 211 22171 ... ناتلاب مهتق دع 0 1

 يف امك "لاق" باب نم هنألو ؛خسنلا ضعب ف امك غوصملا :هباوص "غاصملا" :هلوقو .همف يف يأ :لجعلا ةروص يف
 ضحعم. هنع ردص امن هلعف ام نأ :هباوج لصاحو «ريسفت فطع وهو «سفنلا يف يأ "اهيف يقلأو' :هلوق ."راتخملا"

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .يهلإلا ماهلإلاو يلقعلا ناهربلا نم رحخآ ءيشب ال ءاهئاوغإو ءوسلاب ةرامألا سفنلا ىوه عابتا
 (نيلامكلا ريسفت) .هنم راذتعاو أطخلاب فارتعا وهو «يىل تنسحأ يأ :يسفن يل تنيز

 يف كل تباث روكذملا كلوق نإف يأ رخؤم اهمسا "لوقت نأ"و «مدقم اهربخ رورحملاو راجلا :ةايحلا يف كل نإف
 هتهجاومو هتملاكم مهيلع ىسوم مرحو «ساسم ال :هتوص ىلعأب حيصي ناكف ؛كنع كفني ال كتايح ةدم
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .مويلا ىلإ ةلاحلا كلت مهيف ةيقاب هموق نإ :لاقيو .مهنيب اميف هنايرج داتعي امم اهريغو هتعيابمو
 دارملاو ,ةيسنجلا "ال" عم ٍئبم وهو «ةكراشملا يضتقي وهف «لتاق نم لاتقك "سام" ردصم وه ”ساسم ال" :هلوقو
 لهأ يفن ف لصأ ةيآلا هذهو ؛ءشوحولاو عابسلا عم ةيربلا يف ميهي ناكف ءكسمأ الو سمت ال يأ يهنلا هب
 محلا ةيشاننإت ."يتخركلا ريسفت" .ةاوطلانج ال أو «مملارحخو. يسصاغملاو حدب
 هلتقب مه 0# ىسوم نإ :لاقي ءشوحولاو عابسلا عم [(نيلامكلا ريسفت) .ساسم ال نأ حيصيو اهيف ريحتي يأ] :ميهي
 دارملا :ليقو «نيمومحم اراص يأ ميملا ديدشتو ءاحلا مضب :اعيمج اًمُح (يواصلا ةيشاح).ينحخس هنإف هلتقتال :هل هللا لاقف

 يأ هنع بيغت نل يأ ريثك نباو رمع يبأل :ماللا رسكب (نيلامكلا ريسفت) .هوطلاخي الو هولكاوي ال نأ مهرمأ ىسوم نأ
 (نيلامكلا ريسفت) .ةلاحم ال هيلإ ثعبت لب يأ «ىلاعت هللا انفلخي نل يأ نيقابلل اهحتفبو «ةلاحمال هيتأيسو دعولا نع
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 اب هنلذ دعت يسوم لجو. ءريخبلا .ءاوخ .يفإ هنيرشتلا |

 نع لوم زييت ج9 املِع ِءْيَس لك َعِسَو وه الإ دَلِإ آل ىأل هنآ ْمُكُهَلِإاَمْنِإ .هركذ
 هذه دمحم اي كيلع انصصق امك يأ َكِلاَذك ميش لك هملع عسو لب لعافل

2 : 

 13 ىسوم ةصق

 رام

 500 قي باذع يف 1 دق نييك + ملا 0 كرت تايه | جه اًرزو

 :هريدقت فوذحم مذلاب ضوصخملاو :"ءاس" يف ريمضلل رسفم زييمت جو المح ٍةَمَيَقْلَ

 ةخفنلا نرقلا روّصلا ىف حفني َمْوَي ' "ةمايقلا مويا نم لدبيو .تايبلل ماللاو «(مهررو
 2 ةرزو لمح ءاس

 ضصطك111111111 ................... نيرفاكلا َنيِيِرَجُمْلَاٌر ْشَخَو ةيناثلا ا

 : ريس 2-0005 سا 1 رق 2 - 06

 فدك يلا ى كسل رق
 ري

|| 1 | - | 

 ا

 .هتبهذأو هتراطأ هترذو هترذأو اورذ ءيشلا حيرلا ترذ :"سوماقلا" يف لاق 'مهنيرذنل :هلوقو نورذن يأ :حلإ هنفسنل مت

 راهظإو «ةبوقع ةدايز كلذ نم دوصقملاو (دوعسلا يبأ ريسفت) .رثأ الو نيع هنم ىقبي ال ثيحب يأ :خلإ ميلا يف
 هفسن :لاقي :هلصأ نم ءيشلا علقو ةيرذتلاو ةقرفتلا :فسنلاو (يواضيبلا ريسفت) .رظن هن ىدأ هل نمل هب نينتفملا ةدابع

 (يواصلا ةيشاح) .مدلا هنم لاس هحبذ املو يأ :خلإ هحبذ دعب (نيمسلا ريسفت) .عراضملا يف اهمضو نيسلا رسكب
 بهنوبجيف هللا بابحأ اوفرعيل ؛هتمأ ملع يف ةدايزو «هتازجعمل اريثكتو ٌدتُي هل ةيلست تركذ ةفنأتسم ةلمج :كلذك
 ؛سنجلل "لا" :ةصقلا (يواصلا ةيشاح) .لئاوألا ريس ىلع اوعلطا ثيح ءانأشو ةعفر اودادزيل ؛مهوضغبيف هللا ءادعأو

 (يواصلا ةيشاح) .يرماسلا عمو «ليئارسإ ٍنِب عمو ءنوعرف عم ىسوم ةصق :صصق ثالث مدقتملا نأل
 ةيقيقحلا رابحخألاو صيصاقألا ىلع لمتشم وهو «هيلع لبقأ نمل ةاجنلا هيف ءمرك نآرقو ميظع ركذ وهف يأ :انآرق

 ؛"رزولا" .ىلإ خي نأ نكميو ؛ءفاضملا ريدقت ىلإ ريشي :رزولا باذع يف يأ (كرادملا ريسفت) .رابتعالاو ركفتلاب

 قلعتم "كل تبه" ف امك :نايبلل (نيلامكلا ريسفت) .مادختسالا قيرطب «ةيوقعلا ئيعمت لقثلا ببس مسالا نإف

 (نيلامكلا ريسفت) .مهقح يف مالكلا اذه لاقي يأ ردقملا لوقلاب

 :هلوقك وهف ءمهرشحل ببسلاك روصلا يف خفنلاف "لإ نيمرحملا رشحنو" :كلذ دعب هلوقل يأ :لإ ةيناثلا ةخفنلا
 (لمحملا ةيشاح) ١( +نأبنلا) حا َنوُتف رولا ين ميمون



 هط ةروس 4. 4 رشع سداسلا ءزجلا

 متثبل ام نإ نوراستي َمُبَنيِب تروتفَّختي .مههوجو 0 2 ) اقرٌروفمَ 3

 سيل يأ كلذ ف نولوقي امي ملغأ نم .اهمايأب يلايللا نم نق 22 90 و ايندلا يف

 يف مهثبل نولقتسي 2 اموَي الاكل نإ هيفاقشب قير مهدعأ تأ كوكي اولاق امك

 موي نوكت فيك لاب نع كولو .ااوهأ نم ةرخآلا يف هنونياعي امل ؛اًدج ايندلا

 حاب اهريطي مث : .لئاسلا لمرلاك اهسني نابي 4 , اف تر اَهفِسحَي ورا ؟ةمايقلا

 2+ ًممأ لَو اضافخا جوع ايف .ايوتسم مو
 ا اصاب ظ

 اهضغبأو نيعلا ناولأ ءوسأ ةقرزلا نأل ؛كلذب اوفصو [.رونسلا نيعك ةرضحخ مهنيعأ ف نم] :خإ مهفويع اقرز
 بهسأ «دبكلا دوسأ :ودعلا ةفص يف اولاق كلذلو ؛قرز مهو مهئادعأ ىدعأ اوناك مورلا نأل ؛برعلا ىلإ

 نأل ؛يلايللا ىلإ اباهذ ءاتلاب "ةرشع" :لقي مل هنأ ىلإ هب راشأ :يلايللا نم (يواضيبلا ريسفت) .نيعلا قرزأ ؛لابسلا
 ."فاشكلا" يف لاق امك اعبت ةلخاد مايألا نوكتف ؛يلايللاب اهررغ روهشلا

 ملعلا يف هياحصأ دنعو ؛مهسفنأ ندع الاس مهلضفأ يأ ةقيرط نيمرحملا لثمأ :لوقي عي "يدهازلا" فو :مهلثمأ

 لوقلا اذه ةبسنو «ايندلا يف المع وأ ايأر مهل دعأ يأ :مشدعأ .اموي متبل يأ ارشع متنبل ام ؛مهفلا يف ةدحلاو ظفحلاو

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .لوهلا ةدش ىلع لوأ هنوكل لب ءقدصلا ىلإ برقأ هنوكل ال هل ىلاعت هنم عاجرتسا مهلثمأ ىلإ

 مهلاؤس ناكو ؟ةمايقلا موي لابحجلا نوكت فيك ءدمحم اي :اولاق ةكم يكرشم يف تلزن :كاحضلا لاق :كنولئسيو

 .ةيالا هذه تلزنف «فيقث نم لجر لأس دقو :"دوعسلا يبأ" قو (ريبكلا ريسفتلا) ؛ءازهتسالا ليبس ىلع

 هانعم لصأو ءهتفسن وأ هتلقأ اذإ ءيشلا حيرلا تفسن :بغارلا لاق ؛لمرلاك اهلعجيف اهرسكي يأ :اهفسني

 لمرلاك هلعجو «يقيقحلا هانعم ريسفت فنصملا هركذ امف .ضرألا رابغ نم روثي ام يهو «ةفاسنلا حرط هحرطي
 (نيلامكلا ريسفت) .هانعم يف لحاد

 تزرهضأ ؛ضرألا رم هنأ ءاممدحأ قالوق ”"اهرذنف" ريما قو ؛ بيتل فو ءاهعضاوم رذيف :اهرذيف

 فدذدح ىلع كلذو «لابحلا ريمض :ىناثلاو (4 ه :رطاف) 4 ٍةَباَ نم اًهرهظ ىلع كل كدت اما :ىلاعت هلوقك اهيلع ةلالدلل

 ءانب ال يلا ضرألا :ليق وهو ؛يوتسملا ناكملا وه "عاقلا"و .كرتي يعم. رذيو ءاهراقمو اهزكارم رذيف يأ فاضملا

 عافترا ال يلا ةيوتسملا ضرألا يهو «نابراقتم امهمالك فصفصلاو عاقلا ئعمو :"يدهازلا" فو .تابن الو اهيف

 .ماكآلاو لابجلا اهنع تحجرفنا دق ةنئمطم ةلهس ضرأ :عاقلا :"سوماقلا" فو «ضافخنا الو اهيف



 هط ةروس هه رشع سداسلا ءزجلا

 هل جوِع ال نمحرلا ضرع ىلإ اومله :لوقي «ليفارسإ وهو هتوصب رشحنا ىلإ يال
 اَلَق نيَمحَرِل ُتاَوَصْألآ كس ءاوعبتي ال نأ نوردقي ال يأ مهعابتال يأ

 لبإلا فافخأ توصك رشحملا ىلإ اهلقن ف مادقألا ءهطو توص /) اسْمَه الإ ٌعَمَسَت

 هَل َيِضَرَو هل عفشي نأ ٌنَمَحَيلآ ُهَل َنِذَأ نم هَل ادحأ ُهَحَفّشلآٌعَمَت ال ذِبَمْوَي .اهتيشم يف
 اا ٍُهَفلَح اَمَو ةرخآلا رومأ نم ٌمِيِدَيأ َنيَباَم ُمَلََي .هللا الإ هلإ ال :لوقي نأب 5

 ةيلابلا ماظعلا اهتيأ :لوقيو «سدقملا تيب ةرخخص ىلع امئاق ةيناثلا ةخفنلا دنع سانلا وعدي يأ :حلإ ليفارسإ وهو
 بناج لك نم يأ هتوص ىلإ بوأ لك نم نولبقيف ؛نمحرلا ضرع ىلإ اوموق «ةقزمتملا موحللاو ةقرفتملا لاصوألاو
 اهتيأ :لوقيو سدقملا تيب ةرخص ىلع فقيو هيف ىلع روصلا عضي هنأ كلذو ."نايبلا حور" يف اذك «هتهج ىلإ
 يعادلا نأ حجارلاو «(نزاخلا ريسفت) .نمحرلا ضرع ىلإ اومله «ةقرفتملا موحللاو ةقزمتملا دولجلاو ةيلابلا ماظعلا
 (لمجلا ةيشاح) .ليفارسإ خفانلاو ليئربح
 (نيلامكلا ريسفت) .هتوص ىلإ بوأ لك نم نولبقيف ءماشلا ضرأ هيلع نوضرعت ثيح ىلإ يأ :نمحرلا ضرع ىلإ
 يفو .(يواضيبلا ريسفت) .هنع لدعي الو وعدم هل جوعي ال يأ ."بيطخلا" يف امك ؛يعادلل يأ :هل جوع ال
 الف ,مهعيمج عمسي لب هئاعدل جوع ال يأ يعادلا ىلإ دوعي هنأ :اهرهظأ ؛هجوأ هيف "هل" يف ريمضلاو :"لمجلا"
 يف نأ :ثلاثلا ؛عابتالا كلذل دوع ال يأ فوذحملا ردصملا كلذ ىلإ دئاع وه :ليقو .سان نود سان ىلإ ليع
 مغنأ :نيعملاو :"نوعبتي" يف ردصملل "هل" يف ريمضلا نأ نيغي :مهعابتال يأ .هنع مهل جوع ال :هريدقت ابلق مالكلا
 (نيلامكلا ريسفت) .يعادلا عابتا نع اوليمي وأ اوحوعي نأ نوردقي ال

 (نيلامكلا ريسفت) .ةتكاس قطنلا تاوصأ نأو «مادقألا تاوصأ الإ عمست ال هنأ عي :لبإلا فافخأ توصك

 عفنت ال نيعملاو ,عوفشملا هب دارملاو «ةيلوعفملا ىلع بوصنم "نم" ةملكو ؛ليعافملا معأ نم ءانثتسالا نأ نعي :ادحأ
 ىلع بوصنم هنأ :اهدحأ ؛هجوأ هيف :خلإ هل نذأ نم الإ (نيلامكلا ريسفت) .هل عفشي نأ نذأ نم الإ ادحأ ةعافشلا
 2"ةعافشلا" نم لدب «عفر لحم يف هنأ :يناثلاو .هل عوفشملا ىلع ةعقاو ذئنيح "نم"و «"عفتنا" بصانلاو ؛هب لوعفملا
 ريدقتب "ةعافشلا" نم ءانثتسالا ىلع بوصنم هنأ :ثلاثلاو .هل نذأ نم ةعافش الإ :هريدقت فاضم فذح نم دب الو
 نأ زوجي ذئنيحو ءائيش ردقت مل اذإ اعطقنم ءانثتسا نوكي نأ زوجيو .اذه ىلع لصتم ءانثتسا وهو ءفوذحمنلا فاضملا
 (لمجلا ةيشاح) ."نيمسلا ريسفت" .ميمت ةغل يهو اعوفرم وأ زاجحلا ةغل يهو ءابوصنم نوكي
 هلوق يضر وأ هنأش ف عفاشلا لوق هلحأل يضرو يأ :هريغو "دوعسلا يبأ"و "نايبلا حور" يف لاق :الوق هل يضرو
 .هعفنت الف هادع نم امأو «هنأش فو هلجأل



 هش ة رؤس 4.5 رشغ سالاسلاوعوخا

 يحل تعضخ ْهوْجْولاِتَنَعَو .كلذ . نوملع ال 9# اًملِع هيب َتروُطيِجْخاَلَو ايندلا رومأ نم

 ِتدَحلّصلا َنِم ٌلَمْعَي نَمَو .اكرش مت © اًملظ لمح َنَم رسخت كراج دَقَو هللا يأ عيل
 فانثتساو لاح

 .هتانسح نم صقنب < * امِضَه اَلَو هتائيس ىف ةدايزب اًظفاع الق * ' آلم وهو تاعاطلا
 7 ارسكالو

 اكبَرَع َناَءَّرَق نآرقلا ي أٌهَسلَرَنَأ ركذ ام لازنإ لثم يأ "صقن كلذك" ىلع فوطعم َكِلاَذكَو

 نم كال 2: اًركذَحْه نارقلا ثدحتَوا كرشلا َنوقَتَي ْمِهَلَعل ديِعَولا َنِم هيف انررك اَنفَّرَصَو

 َلَجْعَت اَلَو نوكر شم ا لوقي امع ٌقَحْلَأَكِلَمْلا هللا ىلَحَتَف .نوربتعيف ممألا نم مهمّدقت
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 وهو ناع عمج ةانعلا هنمو :هلذأ يأ هريغ هانعأو ءعضحخو لذ اذإ "ءانع ونعي نع" :لاقي :"نيمسلا" يف :للإ تعضخ

 سفن لك ىلع مئاقلا يأ "مويقلا" :هلوق ءرخآ الو اهل لوأ ال ةيدبأ هتايح يذلا يأ :يحلل (لمجلا ةيشاح) .ريسألا
 (يواصلا ةيشاح) .رشلاو ريخلا ىلع اهيزاجيف ءتبسك ام
 يأ نورساخ نوبئاخ ملظلا لهأ نأ ىلع لدت اهرهاظ رابتعاب رابتعالا اذهو .هبكتراو هلمحت يأ :املظ لمح نم

 -ملاعت هللاب ذايعلاو- رفكلا ىلإ هملظ هادأ اممر ملاظلا نإف ؛"ةمايقلا موي تاملظ ملظلا" :ثيدحلا ىفف ءكلذل نوضرعم

 يف ةدايزلا ببسب ؛نيرهطملا بتارم نع صقن دقف مالسإلا ىلع تام نإو «رانلا ف دلخم وهف كلذ ىلع تام اذإف

 مسا قحتسي هنأ ليلد هيفو :33ع دمحم هب ءاج امه قدصم :نمؤم وهو (يواصلا ةيشاح) .هتانسح نم صقنلاو هتائيس

 مضه هنمو مضحلا :هتانسح نم صقنب (كرادملا ريسفت) .اهوبق طرش نامبإلا نأو «ةحلاصلا لامعألا نودب ناميإلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةدعملا يف هيشالتل ؛ماعطلا مضه هنمو ءامهرماض يأ نيحشكلا

 قوط نع اجراخ هنوك ىلع لادلا رعت مظنلا نيت نيف انا يولع اوني ةوسهتب برعلا ةغلب يأ :2! ايبرع

 نآرقلا ممل ددجي يأ :ثدحي وأ (لمجلا ةيشاح) "دوعسلا يبأ ريسفت" .ردقلاو ىوقلا قالخ دنع نم الزان ءرشبلا

 هلع ناك :ىذ سابع نبا لاق «نآرقلا يقلت ةيفيك هيبن ىلاعت هللا ملع :2 ! لجعت الو (نايبلا حور) .ارابتعاو اظاقيإ

 ؛نايسنلا ةفاخم نآرقلا ىلع ةقفشو يحولا ىلع اصرح ؛يحولا نم ليئربج غرفي نأ لبق أرقيف ءليئربج ردابي

 ؛ىأي ام ىلع "هبا لحعتل كناسل هب كرخت ال" :ةلوقك اذهو "نآرقلاب لحعت الو" ::لزنأو «كلذ نغ هللا هاهنف

 يأ ىضقي نأ لبق هلازنإ لأست ال يأ لحعت الو :ليقو «هنيبي نأ لبق هلتت ال :لاق دهاحم نع حي نبا ىورو
 ليئربح نع هللا لوسر يقلت يف ةمكحلاو .هليوأتل نايب كيتأي نأ لبق سانلا ىلإ هقلت ال عملا :ليقو «هيحو كيتأي
 نآرقلا وأ ملعلا ذخأ نم حلفي الو «خياشملا هاوفأ نم يقلتلاب نورومأم مهف «ةمألل ةعبتم ةنس نوكي هنأ :ارهاظ

 (لمحلا ةيشاحو يواصلا ةيشاح) .رخآ رس هل يقلتلا لب ءروطسلا نم



 هط ةروس ع. رشع سداسلا ءزجلا

 لُقَو هغالبإ نم ليئربج غرفي يأ هيو كتل ضف نأ بق نم اريل
 دَقْلَو :هملغ هب ذاز هنم ءىش هيلع لزنأ املكف : ,نآرقلاب يأ املع ىندز َبَر

 كرت َِيَنَف اهنم هلكأ لبق يأ ُلَبَق نم ةرحشلا نم لكأي ال نأ دي
 ةحبتاملل مالم الق ْذإ ركذاَو .هنع هانيُه امع ديبكا امزج اًمْرَع ا اندهع
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 ارونتو :ةيهانتم ريغ اًههإف ؛هقئاقح كاردإل امهف يأ "املع ىئندز بر" :هلوق ىلع "نايبلا حور" يف لاق :نآرقلاب
 راونأ نم رون ملعلا رهظألا :-هرس سدق- ربكألا خيشلا لاق .نآرقلاب املع :مهضعب لاقو .هقلخب اقلختو هراونأب

 ةريصبلل وهو ءايشألا قئاقح ىلع هعلطي «دبعلا سفنب مئاق نعم وهو «هدابع نم هدارأ نم بلق يف هفذقي ىلاعت هللا
 (اصخلم) .متأ لب الثم رصبلل سمشلا رونك
 (كرادملا ريسفت) .ملعلا ف الإ ءيش يف ةدايزلا بلطب هلوسر هللا رمأ ام :ليقو «هيناعمو يأ :نآرقلاب يأ
 (كرادملا ريسفت) .اوظفحل اوفلكت ول يذلا نايسنلاب نوذحاوؤي مالسلا مهيلع ءايبنألاو «يهنلا وأ دهعلا يأ :يسنف

 دوجولا نم هنأ لمتحيو ,"امزع هل" :امهو «نيلوعفم بصنيف «ملعلا عم. نادجولا نم هنأ لمتحي :امزع هل دجن ملو
 ةيشاح) ."يواضيبلا ريسفت" ."خلإ دحن" قلعتمل وأ ءهنم لاح "هل"و ,"امزع' وهو الوعفم بصنيف ؛مدعلا دض
 (يواضيبلا ريسفت) .دمعتي ملو أطخأ هنأل ؛بنذلا ىلع امزع :ليقو :خلإ امزج (لمجلا
 ,يهنلا بانتجاو رمألا لاثتما دابعلل اميلعت ؛نآرقلا نم روس عبس يف ةصقلا هذه تررك :ةكئالملل انلق ذإو

 .مدآل سيلبإ ةوادع ف ببس ةصقلا هذه نأل ؛ببسملا ىلع ببسلا فطع نم اهلبق ام ىلع ةصقلا هذه فطعو
 ىلع "نيكل الإ رسفي مل هنأ ليلدب «ءانثتسالا لاصتا هيجوت اذهب هضرغ ناك :بحصي ناك (يواصلا ةيشاح)

 طابترا عون نم هيف دب ال عطقنملا نأل ؛عاطقنالل اهيجوت نوكي نأ ىلوألاو ."انخيش" .عاطقنالا ريرقت ف هتداع
 (لمجلا ةيشاح) .لمأت «هنم ئثتسملاو ئيثتسملا نيب لاصتاو

 دوجسلا لثم لوعفم هل ردقي ال اذه ىلعو ؛فاكنتسالا وهو ءدوجسلا نم هعنم ام نايبل ةفنأتسم ةلمج :ىبأ
 اببس ننوكي الف :امكنجرخي الف (يواضيبلا ريسفت) .ةعواطملا نع ءابإلا رهظأ نعملا نأل ؛"اودجسف" :هلوقب هيلع لولدملا

 جتياسكلا ريسقتوب ؛امهحتارعإ لإ ةقاطيعلا : يبس تف انركن انآ م امهتف دارلاو :امكحيارجال



 هط ةروس ة رشع سداسلا ءزجلا
 نأل ؛هاقش ىلع رصتقاو .كلذ ريغو زبخلاو نحطلاو دصحلاو عرزلاو ثرحلاب بعتت

 ةزمهلا حتفب َكَنَأَو 72: ىَرْعَت اَلَو ايف َعوجت ال أ َكَل َّنِإ .هتجوز ىلع ىعسي لحرلا

 لصحي ال[ حضن لَو شطعت اي اوَمظَت ا اهتلمجو "نإ" مسا ىلع فطع اهرسكو
 ُهَداَكي َلاَق ٌنَطيْشلآ هيَلِإ َسَوَسَوَف .ةنحلا ف سمشلا ءافتنال ؛ىحضلا سمثش رح كل

 ؟ئفي ال مذ نتي ل ٍكلُمَو اهنم لكأي نم دلخي ىلا يأ دل ةّرَجَس ىلع َكلْدأ َلَم

 امهنم لكل رهظ يأ اًمدقتاةوَس اَمُهَتَدَبَق انِم ءاوحو مدآ ٌَحَأَف .دولخلا مزال وهو

 اَقِفَطَو هبحاص موسي هفاشكنا نأل ؛"ةأوس" امهنم لك يمبنو .هربذو رخآلا لبقو هلبق
 110710 ....... رهّبَر مَداَء ْىَصَعَو هب ارتتسيل نجلا ِقَرَو نِم اَمِيلَع ناقزلي ادخا نافضصنخي مه ممم ةععع حب حلا قل ومع .._ 5 قو تنفق لب نا دف
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 ال كنإو «ىرعت الو ةنحلا يف يأ :*.! ايف وب الأ كل نإ (نيلامكلا ريسفت) .اه شاعمل بلط يف بعتيو :ىعسي

 نأ :ىعملاو ,دودمم لظ يف اهلهأو ءسمش ةنحلا يف سيل هنأل ؛اهرح كيذؤيف سمشلل زربت ال يأ ىحضت الو اهيف أمظت
 :ةنجلا يف ءايشألا هذه لوصح هللا ركذف «ناسنإلا ةيافك اهيلع رودي يلا رومألا يه ةذللاو ةوسكلاو يرلاو عبشلا
 ."نزاخن" ءملعأ هللاو ءايندلا لهأ هيلإ جاتحي امك بساك بسك ىلإ الو ءفاك ةيافك ىلإ جاتحي ال يفكم هنأو

 .هرتسي امع دلحلا درحب يرعلاو «ةنحلا يف ةدوجوم اهلك تاسوبلملا نأل ؛بايثلا نم يأ :ىرعت الو (لمجلا ةيشاح)

 ىرعلاو شطعلا لباقي عوجلا ناك نإو ءوحضلاو أمظلاو يرعلاو عوبملا نيب ىلاعتو هناحبس هللا لباق :خلإ اومظت ال

 نكاس نع ىفنف ءرهاظلا رح وحضلاو نطابلا رح أمظلاو ءرهاظلا لذ ىرعلاو ؛نطابلا لذ عوجلا نأل ؛وحضلا لباقي
 دلخ اهنم لكأ نم لا ةرجشلا :دلخلا ةرجش (يواصلا ةيشاح) .نطابلاو رهاظلا رحو «نطابلاو رهاظلا لذ ةنجلا
 طقاست ببسب :امه تدبف (يواضيبلا ريسفت) .همعزب هببس هنألو ؛دولخلا وهو دلخلا ىلإ اهفاضأف ءالصأ تمي ملو
 (يواصلا ةيشاحإ .ةرجشلا الكأ امل ءامهنع ةنحلا للح

 وأ ابذاك هللاب فلخي ال ادحأ نأ دقتعا هنأل ؛ليوأتب فلاح «ةفلاخملا وه نايصعلاف هيف فلاخ يأ :لإ هبر مدآ ىصعو

 دارفأ ةيقب نم اهريغ نأو ةنيعم ةرجش نع يهنلا نأ دقتعا هنأل وأ «سيلبإ هل فلح امل خسن دق يهنلا نأ دقتعا هنأل

 يف قحلا وه اذه هب رفظي ملو هنع باح يأ دولخلا وهو هبولطم نع لض يأ "ىوغف" :هلوقو .هنع ايهنم سيل سنجلا
 داتعا نمل "يصاع" :لاقي امنإ هنأل ؛ت) مدآ ىلع هريغو يصاعلا قالطإ زوجي ال هنأ ملعاو ."انخيش" .ماقملا اذه ريرقت

 (ليزنتلا ملاعم) .هداتعيو كلذ دواعي بح طايخ وه :لاقي الو هبوث طاح :لاقي هبوث طيخي لحرلاك ةيصعملا لعف
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 ) ىدهَو هتبوت لبق ِهيَلَع َباَتَ هير رهُبَر ةلبتج هبَعِجأ من 5 .ةرجشلا نم لكألاب ع9 ئَوَكَف
 هيا 5

 ذنب مهضعب ملل نمدَع ضي ةر ضعب َركِْضْعَب اعيَِج ةنجلا نم اًهْنِم امكتيرذ ' لا سعب وقت يي ةعللا دهام امكدلا

 َّىاَده َعَبَتأ نَمَف اذه نو مكجيراي ةدئادلا "اه" يف ةيظرشلا "نإ" قون ماغدإ هيف اما

 يأ ىركذ نَعَضَرعأ نَمَو .ةرخآلا ل (عي) ىَقْشَي اَلَو ايندلا يف َلِضَي الق نآرقلا يأ 1 13 2 د 0 ا 2 د د ف عج : 2 اني نا صصص ىددحا ف
 : كَ ل 5 9 22 ع ئء 5 أ 5 نأ -

 يف ترسفو «ةقيض ىنعب ردصم نيونتلاب اكنَصض ةّشيِعَم مهل نإف هب نمؤي ملف نآرقلا

 جس ِةَمَيقْلاَم / وي نارقلا نع ضرعملا يأ 000 هربق ف رفاكلا باذعب ثيدح

 !!| 3 0 7ع
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 ثيح ؛دشرلا نع وأ هب رومأملا نع وأ ؛ةرحشلا لكأب دلختلا بلط ثيح باخو بولطملا نع لضف يأ :ىوغف

 رغص عم ةياوغلاو نايصعلاب هيلع يعنلا يفو ؛نبللا نم مختا اذإ ليصفلا ىوغ نم "ىوغف" ئرقو .ودعلا لوقب رغأ

 (يواضيبلا ريسفت) .اهنع هدالوأل غيلب رجزو «ةلزلل ميظعت هتلز
 نم امهلكأ مدع ىلع اقلعم ناك اهيف امهثكم نأل ؛ةنحلا نم اطبها :ءاوحو مدآل ىلاعت هللا لاق يأ :اطبها لاق

 سيل امهجارخإف ؛مربم مربملا ىلع قلعملاو ؛مربم رمأ وهف ءاهنم نالكأي امهنأ ىلاعت هملع يف قبس دقو «ةرجشلا

 نيرشعو ةئامب اهيلإ نادوعيو ؛نيدرفنم ةنحجلا نم اجرخ امهنأل ؛امهردق ةعفرو امهفرش ديزك. لب امهيلع بضغلل
 لكألا ىلع جورخلا قيلعت يف ةمكحلا ام :تلق نإ نام 2151 فرسلا كتاب طيعأالا ضلوا قياس

 هيلع معنملا نع هتمعن بلسي ال نأ ميركلا ةداع نمو ؛مترك ىلاعت هللا نأب :بيجأ ؟ببس الب نكي حلو ةرجشلا نم

 (يواصلا ةيشاح) .خلإ ةمعن اريغم نكي مل هللا نأب كلذ ىلاعت هللا لاق ,ةجحب الإ

 مهريكذتو مهادهو مدآ ةيرذ عم باطخلا نأل ؛نيعضوملا يف روصق هيف "نآرقلا يأ" 7اس :نآرقلا يأ

 هريسفت ف نورخاآلا رسف اذهو (لمجلا ةيشاح) .لسرلا ىلع ةلزانلا بتكلا نم هريغب وأ نآرقلاب نوكي نأ نم معأ

 يف ان#ذ سابع نبال اعبت ؛نآرقلاب انهه "ىدحلا" رسف حراشلا نأب باجي نأ نكميو :لوقأ .هلوسرو هللا باتك قلطع
 .نآرقلا ىدمملا :ىك سابع نبا لاق :"يدهازلا ريسفت" يف لاق امك :؛ةيآلا هذه ريسفت

 ىركسلا "ىكنح" عرقا .ثنوملا» ركذملا هيفا يوه كلذلو 46 كليفر دف اقل :خإ اكنض ةشيعم

 ءاهصاقتنا ىلع افئاخ ءاهدايدزا ىلع اكلاهتم ءايندلا ضارعأ ىلإ نوكت هرظن حماطمو همه عماجم نأل ؛كلذو

 :لاقي نأب ثنوي مل اذهلف يأ :ةقيض ىنعم ردصم (اصخلم يواضيبلا ريسفت) .ةرخآلل بلاطلا نمؤملا فالخب

 (يواصلا ةيشاح) .ىدهلا نع ضرعملا :لوقي نأ بسانملا :ضرعملا يأ .قيضلا :كنضلا "سوماقلا" ف .ةكنض
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 ايندلا يف ع2) اريِصَب تنك َدَقَو : أ َىَتَرَشَح ّمِل ّبَر لاق .بلقلاو رصبلا ىمعأ يأ

 َكِل'َذكَو امي نمؤت لو اهتك رت ايست اَئُسياَع ٌلْقتَأ كلذ رمألا لاق ؟ثعبلا دنعو

 نع ضرعأ نم انئازج لثموَكِل'َدذَكَو .رانلا يف كرتت 2 و ئست موَيَل انقايآ ,فلئايسن .لقم

 بادذع نم ُدَّسأ ةّرِجآألا ُباَدَعَلَو ههئو يسرا يوي مَلَو كرشأ تفتت نر ىزجن نآرقلا

 لوعفم ةيربخ جك ةكم رافكل مش نيبتي دج - َهَلَقَأ .مودأ م2 َنَهَبََو ربقلا باذعو ايندلا
 ةيادحلا هيلع

 لوشعت .لهسرلا بيذكتب ؛ةيضاملا ا يأ نورقْلا َنِم م مُهلبق انك الهإ اريثك يأ اكله
 ناوعتسلالا ريس
 نم ركذ امو ؟اوربتعيف اهريغو ماشلا ىلإ مهرفس يف يات مهل" ريمض نم لاح

 ىفَّنإ هنم عنام ال ؛نيعملا ةياعرل ؛يردصم فرح نع يللاخلا هلعف نم "كالهإ" ذخأ

 ريخأتل َكَِيَر نِم َتَقَبَس ٌةَملك اَلَوَلَو .لوقعلا يوذل 2: ئهنلآ وأ عب
 < 4131 *زجأو ايدملا ف م ًامزال ىاَرإ كالعإلا ناك[ ةرحآلا ىلإ مهنع باذعلا

 هب فصو رذصفم وه

1 

8 

 ١ ا

 ىلع ةلخاد ةزمهلا :مل دهي ملفأ .مويلا اذه لوأ يف وأ ايندلا يف يأ :"بيطخلا" ةرابعو :خلإ ثعبلا دنعو

 هانعمو مزال وهف ىدتها نيعمب "ىده'" ل "يدهي"و مش دهي ملف اولفغأ يأ ,ءافلاب هيلع فوطعم وه فوذحم
 .كبس ةادأ نودب هنم هذخأ نع راذتعالا حراشلل ٍتأيسو ءانكلهأ نم ذوحخأملا ردصملا هلعافو :لاق امك 'نيبتي'

 مه نيتي ملف اولفغ أ يأ فودذحملا اذه تعن "نورقلا نم" :هلوقو .انرق يأ فوذحم اهزييمتو هب لوعفم "مك'و
 قعمو :"نايبلا حور" فو (لمتللا ةيشاحوبلوسرلا بيذكت' نع اوعجرتش كالهإلا انف اوريعيف ةريثكامأ انكالهإ
 .ىلوألا نورقلا انكالهإ ةرثك مهرمأ لآم مه نيبتي ملف اولفغأ :ةيآلا

 "هنم عنام ال" :هلوقو ءروكذملا ذحأل ةلع "ىععملا ةياعرل" :هلوقو .هل نايب "دحأ نم" :هلوقو ءأدتبم :خلإ ركذ امو
 .ئعملل ةاعارم زئاج «كبسلا يف ةلآ نوكي يردصم فرح نودب روكذملا لعفلا نم ردصملا ذخخأو يأ ربخ

 .نععملل ةاعارم ٌرئاج يردصم فرح نودب روكذملا لعفلا نم ردصملا ذخأ يأ :هنم عنام ال (لمجلا ةيشاح)

 يأ امازل باذعلا ناكل هتملك كلذب تقبسو «ةمايقلا موي ءازجلا لعج ىلاعت هللا نأ الول يأ :2إ ةملك الولو

 باذعلا مهءاجب ىمسم لحأو كبر نم تفيس ةملك اللولو يأ ريخأتو ماقت ةيالا ُّق .قرامي اي امزالم

 ."يدهازلا" ف ا عكالهلاو



 اقع. اهربخ# لصتفلا ماقو "هناك" ف زسسلا ريميطلا ىلع ؛قاوطعع عيشل .بورضن

 لاح لير دمي لص َتْيَسَو لاغقلا ةيآب خوسن َنوُلوُقَي ام ١ 1ع ٌريِصآَق .ديكاتلا
 يانا نِيَو رصعلا ةالص اييوُرُغ َلَبَقَو حبصلا ةالص ٍسْمَّشلآ عوُلُط لبق هب ًاسبلتم يأ
 "ءانآ نم" لحم ىلع فطع راّبلآ ف اَرَطْأَو ءاشعلاو برغملا لص ْحَبَسَف هتاعاس ِلْيْل

 ص501 ؛سمشلا لاوري لخدي انهتقو نأل ؛رهظلا لض يأ بوضنملا

 نأل ؛نيمزال :لقي لو مهل امزال يأ مهمل امازل هل نيعملا لجألاو كالهإلا ناكل ئععملاو :خإ ريمضلا ىلع فوطعم

 قح نم ناك هنأ ىلإ اذه راشأ "خلإ لصفلا ماقو" :هلوقو «لعافلا مسا ئيعمب انه ناك نإو لصألا يردصم امازل

 نكل ؛ىمسم لحأو امازل وه ناكل :لاقي ناكف لصفنملا ريمضلاب "ناك" يف رتتسملا ريمضلا دكؤي نأ فطعلا

 ىلوألاو اذه "ام" لصاف وأ «كلام نبا :هلوق ليبق نم نوكيف ءلصفنملا ريمضلاب ديكأتلا ماقم ماق اهربخب لصفلا

 ."ةملك" ىلع افوطعم "لجأو" نوكي نأ هريغ عئض امك

 باذعلا ناكل ىمسم لجأ الولو يأ "ةملك" ىلغ هفظع :انهريظأ «ناهحجو. هعفر قف :ةلوق' :"نيمسلا" ةرابعو

 لحأل ؛ذخألا ىلإ دئاع رتتسملا ريمضلا ىلع افطع اعوفرم نوكي نأ وهو يرشخمزلا هزّوج :يناثلاو ؛مهل امزال
 امك مه نيمزال ىمسم لجأو لحاعلا ذحخألا ناكل كبر نم تقبس ةملك الولو :ريدقتلاو «قايسلاب هيلع لولدملا

 ." اها" قاامك هدوقو ىاعل قيمزال اناك

 الجاع مهيذعن مل اذإ يأ :هصن ام "باهشلا" يفو «ةمكحم اهنأ رخآلاو «نيلوقلا دحأ اذه :لاتقلا ةيآب خوسنم

 ةيآلا نوكت يح لاتقلا كرت ال «ةيذألا نم مهنم ردص امل بارطضالا مدع ربصلاب دارملاو «ةيببس ءافلاف ءربصاف

 ةالصلا نم دوصقملا نألو ءاهيلع امهلامتشال ؛ةالص ديمحتلاو حيبستلا يمس امنإ :لص (لمجلا ةيشاح) .ةحوسنم

 رمألا يف لصألا ناك املو ؛سمنخلا تاولصلا لص لب مهيلع ءاعدلاب لغتشت ال :ئعملاو ءصقن لك نع هللا هيزنت

 (يواصلا ةيشاح) .ةالصلاب رمألا ىلع ديمحتلاو حيبستلاب رمألا لمح ؛بوجولا

 وه يذلا نمزلا -حراشلا هررق ام ىلع- فارطألاب دارملا نأل ؛دحاولا قوف ام عمجلاب دارملا :راهنلا فارطأو

 هيفصنل نافرط يأ راهنلل نافرط يناثلا لوأو لوألا رخآ يأ نافرط امهف «قاثلا فصنلا لوأو لوألا فصنلا رخآ

 يه 'ليللا ءانآ نم'و رصعلا يهو "اهبورغ لبق" :يربطلا لاقو (لمجلا ةيشاح) .فصنل فرط امهنم دحاو لك

 فرطلا لوأ فو ؛راهنلا نم لوألا فرطلا رخآ يف رهظلا نأل ؛برغملاو رهظلا "راهنلا فارطأ"و «ةرخآلا ءاشعلا
 (نايبلا حور) .افارطأ تناكف يناثلا فرطلا رحخآ يف برغملاو «نيفرط نيب اهفأكف «يناثلا
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 اًيَتَّدلآ هر 1 افانصأ جوز هب انعم ام ندد 9 .باوثلا

 هد يأ

 اقر سف نين 4“ لع نبا تيل راطنأب قلطأ ر آو .مودأ مَع ف مَعَبَأَ

 يأ ًاوُلاَقَو .اهلهأل 2: ىّوقّتلِل ةنجلا ةَبقَعْلآَو " قلفرَي كريغل الو كسشفبل
 .......... موك جآوأ ؟هنوحرعقي أهي نات دمحم نتي اله اول نوكرشمل

 3ك فس ا و لوو : "يدهازلا نيستا" 2 إ كينيع ندمت الو .نيفصن رابتعاب هعمجف ةيادب ةثأ ىلع :فصتنلا

 للم ؟ نيالا نت كنا ناد ذالد يرش كلام : تفكو وب تساوخ مإو دوبي :دباسمت راوج ذإ ىكاصب دوب هرزتفا قت احار لتي قع
 ."لئإ ثدخ ةلو' بادب نا كلل أاق ربك وزنا الطوق رز ريو سيق ويت يش مول رز ىلا ىوم لال
 بوصنم هنأ :يناثلاو .حضاو وهو هب لوعفملا ىلع بوصنم هنأ :اهدحأ ؛ناهجو هبصن يف :خإ مهنم اجاوزأ
 (لمجلا ةيشاح) .عمج كلذلف ؛ىرخأ اهانعمو ةرم "ام" ظفل يعور "هب" يف ءالا نم لاحلا ىلع

 ءانيطعأ ئيعم "انعتم' نمض هنأل ؛ناث لوعفم هنأ :اهدحأ .هجوأ ةعست هبصن يف :خلإ ايندلا ةايحلا ةرهز

 فدذح ىلع امإ كلذو ء"اجاوزأ" نم الدب نوكي نأ :يناثلا .ىناثلا وه "ةرهز"و «لوأ لوعفم "اجاوزأ"ف

 :هريدقت "انعتم" هيلع لذ رمضم لعفب ابوصنم نوكي نأ :تثلاقلا ؛ةغلابملا ىلع امإو "ةرهز يوذ" يأ فاضم

 ىلع بصتني نأ :سداسلا ءلوصوملا عضوم نم الدب نوكي نأ :سماخلا ؛مذلا ىلع هبصن :عبارلا .ةرهز انلعج
 وسو ؛"هي" قدعافلا نم:لاح هنأ :نياقلا .لوصوللا "اه" نم لابطا ىلع بتصسي نأ :عياسلا ,"هي" ليغ نم لذبلا
 (لمجلا ةيشاح) .ءارفلا هلاق "هب" يف ءاهلل يأ "ام"ل زييمت هنأ :عساتلا .لوصوملا ريمض

 هباصأ اذإ كيو هنأ يقهيبلا ىور :ةالصلاب كلهأ رماو (نيلامكلا ريسفت) .مهفايغطب ايندلا يف مهرتخبتل يأ :اوغطي نأب

 ؛هب دادتعالا مدعل وأ تايآلا نم ءاج امل اراكنإ يأ :اولاقو (نيلامكلا ريسفت) .ةيآلا هذه التو ؛ةالصلاب مهرمأ رض

 (نيلامكلا ريسفت) .نيقابلل ةيتحتلا ءايلاو ءصفحو عفانو ورمع يبأل "انيتأت" :ل! انيتأي (نيلامكلا ريسفت) .ادانعو اتنعت

 (نيلامكلا ريسفت) .هيفاني ريثكتلا لاقي بح «نييعتلا ىلع ال ءهوحرفت ام لك نم :هنوح رتقي امن

 نا وباسل في قسما داعم يطا لامتشا مهيفكي مل يأ :لإ مقأت مل وأ

 ةصاخ مقأت ملو تايآلا رئاس مهتأت ملأ :ليق هنأك «ماقملا هيضتقي ردقم ىلع ةفطاعو :اولاق ."انخيش" .اهريغ

 ريسفت) .الصأ راكنإ هعف ىتأتي ال ثيحب حوضولا نم نأب اناذيإو هنايتإل اريرقت ؛ىلوألا فحصلا يف ام ةنيب
 (لمجلا ةيشاح ءدوعسلا يبأ



 ءايبنألا ةروس ع ظ رشع عباسلا ءرجلا

 ممألا ءابنأ نم نآرقلا ١ هيلع 2 1[ حشا قاع نايب ةَنِيب ءايلاو ءاتلاب

 ييزع لبق يلتف ني ادعي م نأ ولو .لسرلا بينكي هكالمإو ةيضاملا

 امي لسرملا َكِتَياَء َعَبَّتتَف ًالوُس رز اَتَيَلِإ َتلَسَرَأ اله آَلَوَل اَمَّبَر ةمايقلا موي أوُلاَقَل لوسرلا

 مكنمو انم لك :مهل لق ؟منهج يف 2 كَرْخنَو ةمايقلا يف َلِذَن نأ ٍلَبق نم

 ةيوجلا 2كم قلم هساعقلا يف نوشلطتستف وشنت ردألا هيلإ لووي اع رسم رول
 ؟متنأ مأ نحنأ ةلالضلا نم يي ى َدَتَهَأ ِنَّمَو ميقتسملا َىوَسلآ قيرطلا

 ةيأ ةرشع اتنثا وأ ىدحإو ةئام يهو ةيكم ءايبنألا ةروس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
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 ءلوسرلا مهءاج يح مهانيقبأ نأب مقرذعم انعطقف «رذعلا اذهب اوللعتيو اوجتحي نأ مهل ناكل :خلإ اولاقل

 وه امك ةنيبلا وأ نآرقلا ىلإ "هلبق نم" ريمضلا عاجرإ بسانملا ناكو (لمجلا ةيشاح) .هنايتإ لبق مهكل حلو
 .حضتفنو ىزخن نأ لبق نم :لذن نأ لبق نم .ربدتف ىفخي ال ههجوو :هريغ عينص
 ةداس ةلمجلاو ءاهدعب ام اهربخو «ءادتبالاب عفرلا اهلحم «ةيماهفتسا نيعضوملا يف "نم" :خلإ طارصلا باحصأ نم

 نوملعتسف يأ خلإ طارصلا باحصأ نم باوج نوملعتسف يأ فاضملا فذح ىلع مالكلاو ملعلا يلوعفم دسم
 .ملإ دئاعلا مدعل ؛ىلوألا فالخب ةلوصوم ةيناثلا نوك زوجيو «نونمؤملا مه هنأ وهو «لاؤسلا اذه باوحج

 مه يأ رمضم أدتبم ربخ "باحصأ"و "يذلا" نعم, ةلوصوم نوكي نأ زوجيو :"نيمسلا" يفو (دوعسلا وبأ)
 ةينافرع نوكت نأ زوجي "ملع"و «ةلصلا لطت مل نإو دئاعلا اذه لثم نوفذحي مهبهذم ىضتقم ىلع اذهو ,باحصأ

 (لمجلا ةيشاح) .امهيناث ريدقت نم دبالف اهماب ىلع نوكت نأو «لوعفملا اذه يفتكتف
 يبنلاك الصأ لضي مل نم يوسلا طارصلا باحصأف «نيمسقلا نيب ةرياغملا هجو ىلإ رسفملا راشأ :ىدتها نمو

 :اهدحأ ؛هجج وأ ةثالث هيف "ىدتها نم"و .كلذ دعب ملسأ مث رفكلا هل قبس نماوه "ىدتها نم"و ءايبص ملسأ نمو

 يف مدقت ام ىلع عفر لحم يف امهنأ :ياثلاو .دئاعلا فذح يف الإ اهلبق ىلاك اهمكح «ةيماهفتسا نوكت نأ
 نيهجولا نيذه ىلعو «ىدتها نم باحصأو يأ "طارصلا" ىلع اقسن ربح لحم يف اهأ :ثلاثلاو .ةيماهفتسالا

 (لمجلا ةيشاحو يواصلا ةيشاح) .ماهفتسالا ىلع ربخلا فطع هيفو :يناثلا هجولا يف ءاقبلا وبأ لاق .ةلوصوم نوكت
 .اهيف ءايبنألا صصق ركذل ؛كلذب تيس :ءايبنألا ةروس



 ءايبنألا ةروس 4١ رشع عباسلا ءرججا

 نع ١ وسرت همعولطك ى معو ةمايقلا هد ثعبلا يركنم ةكم لهأ
 مهاسح 0

 هب ب رب نير 0 هل بهأتلا
 لل ك4

 دمحم يأ آَذَه لَم رحنا وتساب ادن نم لدب ارت لا مك يأ | ىو لآ
 بتي نم 0

 سانلا"ب دارملا نأ ىلع مئاقلا ليلدلل ؛هضعب ىلع سنجلا مسا قالطإ باب نم هنأ ىلإ هب راشأ :ةكم لها

 ."نورصبت متنأو رحسلا نوتاتفأ" :هلوق ىلإ "هوعمتسا الإ" :هلوق نم تافصلا نم هولتي ام ليلدب ءنوكرشملا
 ىلع ءازجلاو ثعبلاب انددهي دمحم :اولاق مههإف ؛شيرق رافك كلذ يف مهيلإ راشملاو ماع "سانلا" نأ :لصاحلاو

 (لمجلا ةيشاح) .خلإ ”سانلل برتقا" :ىلاعت هللا لزنأف :ديعب اذهو :لامعألا

 هب دارملا نأ عم ثودحلاب ركذلا فصو فيك :لاقي ام كلذب عفد :ناآرق ظفل .دادعتسالا :بسهأتلا :بهأتلا نع

 فصولا وهو لولدملا رابتعاب امأو ءانيلع ةلزنملا هظافلأ رابتعاب ثودحلاب فصو نأب :باحأف ؟مدق وهو نآرقلا

 ؛ةيدمصلاو يسركلا ةيآ لولدمك متدق وه ام :اهنمف ةثداحلا ظافلألا هيلع تلد ام امأو .معدق وهف «ىلاعت هتاذب مئاقلا

 يِدْلَو رم هللا ذا اَمِإَؤ لولدمك ليحتسم وه ام :اهنمو .ءنيمدقتملا رابخأو صصقلا لولدمك ثداح وهام :اهنمو

 ءوس نم هيف امل ؛ظفللا ىلع ثّدحملا قالطإ نع اوشاحم فلسلا نإف ؛هليزنت ثدحم :مهضعب لاقو .(١5:نونمؤملا)

 (يواصلا ةيشاح) .بدألا
 مه" :هلوقو .ةردقم "دق"و ."مهيتأي" لوعفم نم لاح هنأ ىلع بصنلا هلحم غرفم ءانثتسا :خلإ هوعمتسا الإ

 :هلوق :"نيمسلا" يفو (دوعسلا وبأ) ."نوبعلي" واو نم لاح 'مهيولق ةيهال" :هلوق "هوعمتسا" لعاف نم لاح "نوبعلي
 نأو «نيتفدارتم نالاحلا نوكيف ؛لاحلا ددعت زيجي نم دنع "هوعمتسا" لعاف نم الاح نوكي نأ زوجي "مهيولق ةيهال"

 (لمجا ةيشاح) .نيتلخادتم نالاحلا نوكيف ؛"نوبعلي" لعاف نم الاح نوكي

 عمجلا ةمالع واولاو .هل لعاف وأ :هيوبيس لاق :لدب (نيلامكلا ريسفت) .نافدارتم وأ نالخادتم نالاح :ذ! ةيهال

 وأ ؛جاحجزلا هلاق مذلا ىلع بوصنم وأ فوذحم ربخ وأ ؛يئاسكلا هلاق هربخ ةمدقتملا ةلمجلاو أدتبم وأ ءشفخألا هلاق

 (نيلامكلا ريسفت) ."مهيولق" ف "مه" نم وأ "سانلا" نم لدب هنأ ىلع رورجب وأ ؛"'مهيتأي" لوعفم نم لدب هنأ ىلع
 اولاق اذامف :ليق هنأك هلبق امم أشن لاؤس نع باوج وه رمضمل لوعفم وأ ءاط رسفم "ىوجنلا" نم لدب :خإ اذه له

 (لمجلا ةيشاح) ."دوعسلا وبأ" «يفنلا يعمم "له"و .خلإ اذه له اولاق :ليقف ؟مهاوحب يف



 ءايبنألا ةروس 4 رشع عباسلا ءرجلا

 ميشا ومو سرألاو ءامسلا ف اناغ وعلا مَلطَي قب نايا ؟رخكس ةلأ نوملعت

 كارلا ةثالثلا عضاوملا يف رخآ ىلإ ضرغ نم لاقتنالل َلَب .هب 2 ُميِلَعلا هورسأ امل
 ع هقلتحا ُهِنَرَتفآ ِلَب مونلا يف اهآر طالعأ رلحأ كدقََأ و وه < ارقام ذب ىتأ

 .ديلاو اصعلاو ةقانلاك | 2 نوُوأْلا لأ امك وا نتف رغش هب ىتأ امف عاش

 تايآلا نم اهاتأ ام اهبيذكتب 1 اهلهأ يأ ِةّيَرَق نم مُهَلَبق ْتَمَماَء آم :ىلاعت لاق
 بيذكتلل لوعفم

 ربك زرياوبا# ةءارق ينو نحو ًالاج ر لإ كَلَلَبَف اَنلَسَرَأ آَمَو ل 2) توُنيَؤُي مهم
 اةعارق يف ا

 ع 216314 همي ه5 رضع هاا 20 3 . كسلا لف واتس كضلعال جهل ءاحلا

 نإف «بارضإ فرح "لب" :"ينغملا" يف لاق .ةثالثلا عضاوملا يف ىلوألا نم مهارخأ ىلإ ضرغ نم :لاقتنالل لب
 نيك رشملا نأ نعي (نيلامكلا ريسفت) .رخآ ىلإ ضرغ نم لاقتنالل "امأ"و «لاطبإلل بارضإلا ناك ةلمج اهالت
 لب :مهضعب لاقو «ةيرف وه لب :مهضعب لاقو «مالحأ ثاغضأ :مهضعب لاق هلوقي اميفو ءهيف لوقلا اومستقا

 (ليزنتلا ملاعم) .رعش هب مك ءاج امو «رعاش دمحم
 ."اولاق"ل هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلاو ؛حراشلا هلاق امك ءوه يأ فوذحم أدتبم ربخ :مالحأ ثاغضأ

 ؛اهليوأت حلصي ال ايؤر مالحأ ثاغضأو .سبايلاب بطرلا ةطلتخم شيشح ةضبق - رسكلاب - ثغضلاو

 لاق هيف ةغل اًضيأ ماللا يف مضلاو ءايؤرلا - ماللا نوكسو ءاحلا مضب - ملحلاو "سوماقلا" ٍف امك ءاهطالتخال

 .ايؤرلا نيتمضبو مضلاب ملحلا :"”سوماقلا" يف

 برطضم رخخآ لوق ةياكح ىلإ قباسلا مهوق ةياكح نم لاقتناو ىلاعت هتهج نم بارضإل "لب" يأ ءاضيأ لاقتنالل :لب

 نم هدي ىلع رهظي ام قح فو ؛رشب الإ اذه له :23ع هقح يف اولوقي نأ ىلع اورصتقي مل يأ نالطبلا كلاسم يف
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .هسفن ءاقلت نم هارتفا لب :اولاقف «هنع اوبرضأ مث ,مالحألا طيلاخت :اولاق لب ءرحس هنإ :نآرقلا

 امك «هريغل هل ةقيقح ال ام لّيخي رعاشلا نأل ؛اهل ةقيقح ال يناعم عماسلا ىلإ ليخي مالك يأ :رعش هب ىتأ امف

 ناك لب انلق امك نكي مل نإو :ليق هنأك ؛قايسلا هنع حصفي فوذحم طرش باوج :ةيآب انتأيلف ."بيطنخلا" يف

 امي لسرأ يلا ةيآلا لثم ةنئاك ةيآ يأ "ةيآ"ل تعن "نولوألا لسرأ امك" :هلوقو .ةيآب انتأيلف هللا دنع نم ًالوسر
 ردصم اهنأ ىلع ةبوصنم فاكلاف ؛ةيردصم نوكت نأ زوجيو «ةلوصوم "ام"و رحلا فاكلا لحمف «نولوألا

 (لمجلا ةيشاح) .(دوعسلا يبأ ريسفت) .نيلوألا لاسرإ لثم انئاك انايتإ ةيآب انتأيلف يأ يهيبشت



 ءايبنألا ةروس 425 رشع عباسلا ءرجلا

 ىلإ متنأو ؛هنوملعي مهنإف كلذ 2 َتروُمَلَعَت ال ْرْنُك نإ ليخنإلاو ةاروتلاب ءاملعلا
 اهفيسجم لسرلا يأ َمُهَتلَعَج اَمَو 2ص دمحم نينمؤملا قيدصت نم برقأ ميهرشب كسل

 5 .ايندلا يف متو َنيِدِلَح أوُتاَك امو هنولكأي لب َماَعّطلآ َنوُلُكَأَي ال اداسجأ ىنعمب
 © َنيِفِرْسُمْلا اًنكَلْهُأَو مهل نيقدصملا يأ ُءآَمَك نَمَو ْهَكيحَأَف مهئاجناي َدَعَوْلا ٌمُهَتْفَدَص
 ا م كد اًبَبك شيرق رشعم اي َمُكَيَلِإ آاكْلّرنأ َدَقَل .مهل نيبذكملا

 و

 نيكرشملا رمأو 3و دمحم ةوبن اوركنأ نإو ارشب اوناك لسرلا نأ نوركني ال مهنإف يأ :لإ ةاروتلاب ءاملعلا

 (ليزنتلا ملاعم) لكي هب نمآ نم قيدصتا ىلإ مهتم برقأ 296 نينلاب, نمإؤي لا نم | قيدصت ىلإ منأل ؛مهتلأسمت

 ةتلع هتوادع ف نيكرشملا نوعياشي اوناك مهو اميسال ءملعلا بجوي ريفغلا محلا رابحإ نأل :2إ مهقيدصت ىلإ

 .راكنإلاو رفكلا يف باتكلا لهأل مهتكراشملو (نايبلا حور) ءمهفورواشيو
 نيذلا نو دمحم نيتمزملا مكقيذست نم بزقأ يأ قود لعافلاو «هلوعفل فاضي ريصملا :نييمؤملا قيدصت
 قيدضت ىلإ مثتك كلذب باتكلا لهأ مكربخلأو نيقباسلا لسرلا لاحو هلاخب نونموملا مكربخأ اذإ يأ هيو دمحم اونمآ

 ا .هيف نينمؤملل مكتنيابمو نيدلا ف باتكلا لهأل مكتكراشمل ؛نينمؤملل مكقيدصت نم برقأ باتكلا لهأ
 مهربخ رتاوت اذإ :انلق ؟لسرلا نع مهأسي نأب مهرمأي نأ زوجي فيكف ىراصنلاو دوهيلاب قثوي مل اذإ :ليق نإف (لمجلا

 (ريبكلا ريسفتلا) .نينمؤملا ربخب لمعي ام لثم رتاوت اذإ رافكلا ربخب لمعي دق امك كلذ زاج ةرورضلا دح غلبو

 .هريغ عينص وه امك دسج يوذ يأ فاضم فذح ىلع وه وأ عمجلا هب داري درفم دسسج هنأ ىلإ ريشي :داسجأ ىنعم
 درفم "ادسج" ذإ ؛"دسح"ل اتعن بضن لحم يف اهنأ :امهرهظأ .ناهجو ةلمجلا هذه ف :خإ ماعطلا نولكأي ال

 لوسرلا اذه ان" :مهوقل در اذهو «ماعطلا نيلك 1 ريغ دسج يوذ يأ فاضم فذح ىلع وه وأ عمجلا هب داري

 "ادسج" نوكيف أشنأو "قلخ" ىئيعمج امإو "ادسح" امهيناث نينثال ىدعتيف ريص ئعع امإ "لعج"و "ماعطلا لكأي
 ءاضخشلمو .ءاذغلا نم هل دب ال دسجلا نأل ؛.يذغتم يأ قتشم هليوأتب الاح

 (يواصلا ةيشاح) .داهجلاب اورمؤي مل مههإف ؛لسرلا نم لتق نم دري الف «داهجلاب اورمأ نيذلا لسرلا ىلع لومحم :مهئاجئاي
 هيف «ناهربلا رين ءنأشلا ميظع اباتك شيرق رشعم اي مكيلإ انلزنأ دقل هللاو يأ مسقلل ماللا :خإ انلزنأ دقل

 نسح هب نوبلطت ام :ليقو ؛مكايندو مكنيد رومأ يف هيلإ نوحاتحي ام :ليقو ؛مكتيصو مكفرش هيف يأ مكر كذ
 :هلوق نإف ؛هقاسمو ميركلا مظنلا قايسب بسنألا وهو مكتظعوم هيف :ليقو «قالخألا مراكم نم ركذلا

 ظعاوملا نونف نم هفيعاضت يف اميف لمأتلاو «باتكلا رمأ يف ريبدتلا ىلع مه ثعب هيف يخيبوت راكنإ "نولقعت الفأ"
 (لمجلا ةيشاح) .(دوعسلا و وبأ) خل لإ ةقحاللاو ةقباسلا عراوقلا اهتلمج نم جلا رحازلاو



 ءايبنألا ةروس 1 مرو

 لهأ ريش م + فا انكأت اوقخأ الق ٠ 3! َتيرَخاَ امد اًهَدَعَب اناقهأو ١ هزاع ةنناق قد#
 ملخعجو كرف

 راس ا ادا .نيعرسم نوبرهي 2 0 نواه مه اذ كالهالاب ةيرقلا

 نم ائيش ( هل َنوُلَعَسُت مُكلعَل ةكيكيَسَمَو هيف متمعن مقرْتأ ام ادمجيتاو اوضك هي

 تَلاَز اَمَف .رفكلاب 2) َنيِملَظ انك انإ انكاله آَنَلْيَو هيبنتلل ّي أوُلاَق .ةداعلا ىلع مكايند

 عرزلاك يأ اًديِصَح َمُهَئلَعَج ْيَح امنودّدريو اني نوعدي َمُهئَوُعَد تاملكلا كلي

 5 .تيفط اذإ رانلا دومخك نيتيم ج2: َنيِدِمدَح فيسلاب اولتق نأب لجانملاب دوصحلا

 .ءازجألا مؤالت نيبي يذلا رسكلا وهو رسكلا عطقأ :مصقلا "فاشكلا" فو ."سوماق" رسكلا :مصقلا :انمصق

 الإ لصحي مل فيسلاب باذعلاب لاصيتسالا نإف ؛نميلاب تناك ةصوصخم ةيرق هنأ ىلع لاد ٍيآلا حراشلا مالكو

 (لمجلا ةيشاح) .ةفجرلاو ةحيصلاك فيسلا ريغب اوكلهأ مهفإف مهريغو طول موق ىرق فالخب ةيرقلا هذه لهأل

 .نميلاب ةيرق يهو روُضَح لهأ ف تلزن اهنإ :"ليزنتلا ملاعم" يف صنو
 ىلإ مهوعدي اًيبن مهيلإ هللا ثعبف «برعلا نم اهلهأ ناكو «نميلاب ةيرق يهو روُضَح لهأ يف تلزن :خلإ ةيرق نم
 ءاومزناو اوبرهو اومدن لتقلا مهيف رمتسا املف ؛مهابسو مهلتق تح رصن تخب مهيلع هللا طلسف «هولتقو هوبذكف هللا

 نإ :لاقي امع باوج ءمهي :ءازهتسا (ليزنتلا ملاعم) .ةيآلا "اوعجراو اوضكرت ال" :ءازهتسا مهل ةكئالملا تلاقف

 اذه نأب :باحأف ؟مهرخآ نع نوكلهم مهنأب مهملع عم كلذ مهل نولوقي فيكف «,بذكلا نم نوموصعم ةكئالملا

 (يواضلا ةيشاح) ."ميركلا زيزعلا تنأ كنإ قذ" دح ىلع مهي ةيرخس لب ةقيقح ىلع سيل لوقلا
 مكميعن ىلإ اوعجرا :محي ءازهتسا محل لاقي يأ :هلاولامسلا مكلعل . ام" ىلع فطع رجلاب :مكنكاسمو

 اوعجرا وأ ؛ةدهاشمو ملع نع لئاسلا اوبيجتف مكلاومأب لزنو مكيلع ىرج امع ادغ نولأست مكلعل مكنكاسمو

 ؟نورمأت مب :مكل اولوقيو مكيف نم مكرمأ هيف ذفني نمو مكديبع مكلأسي نبح مكسلاجم يف متنك امك اوسلحاو
 ."كرادملا" نم رصتخم ؟نيمدخملا نيمعنملا ةداعك رذنو أن فيكو

 (يواصلا ةيشاح) .مم كاف خيبوت اذهو ءءارقفلا نوطعت ئيغو ءاخس لهأ متنأف يأ :مكايند نم ائيش

 حتفو ميملا رسكب - لجنم عمج :لجانملاب (نايبلا حور) لزاونلاو تامهملا يف ريبدتلاو رواشتلا يأ :ةداعلا ىلع

 .رانلا ده نوكس :دومخك .عرزلا هب دصحي ام وهو - ميجلا



 ءايبنألا ةروس ظ ياا رشع عباسلا ءرجلا

 انتردق ىلع نيلاد لب «نيثباع /2) َنيِسَل اَمََِّب اَمَو َضَرَألآَو ءآَمّسلآ اَنَقَلَح اَمَو
 نِم هكْدَحتَدَل دلو وأ ةجوز نم هب ىهلي ام اًَهل َذِخَّكَن نأ آَئْدَرَأ ول .اندابع نيعفانو

 مثلا هلعفا انكل ؛كلذ 2: َنيِلِعَف انك نإ ةكئالملاو نيعلا روحلا نم اندنع نم آند

 ٌقِهاَر وه اَذِإَف هبهذي ءُهْعَمّدَيَق رفكلا ٍلِطَبْلا َلَع ناميإلا ٍقَْآِب يمرن ُفذقت لب .هذر

 ةكم رافك اي ُمُكَلَو لتقم وهو «برضلاب هغامد باصأ :لصألا يف هٌعّمَدو ءبهاذ

 0 : امم ديدشلا :باذعلا ليَولا
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 2ظظذ1300آآ1آ .دلولا وأ ةجوزلا نم هب هللا 7 ا( 1

 فقسلا اذه انيوس اهو :ئعملاو ؛"انقلخ" لعاف نم لاح "نيبعال"و .هل تابث الو هلوأ قوري لعف بعللا :نيبعال

 ةردق ىلع اهب لدتسيل ؛اهانيوس امنإو ءبعلو وهلل قلخلا فانصأ نم امهنيب امو عوضوملا داهملا اذهو عوفرملا

 (كرادملا ريسفت) .انتمكح هيضتقت ام ىلع ءيسملاو نسحما يزاجيلو اهربدم
 نإ" :هلوقو :مدقملا ضيقن جتنيل يلاتلا ضيقن ئئثتسيو «"اندل نم هانذختال" :هلوق وه "ول" باوح :خلإ اندرأ ول

 ءانثتسا ىلإ "هلعفن مل انكل" :هلوقب حراشلا راشأو ؛"هاندرأ" :هريدقت فوذحم اهباوج ةيطرش هيف "نإ" ؛"نيلعاف انك

 (لمجلا ةيشاح) ."انخيش" ؛"هدرن ملف" :هلوقب دعب هركذ امك مدقملا ضيقن جتنيل ؛يلاتلا ضيقن

 روثأم ةجوزلاب وهللا ريسفت :دلو وأ ةجوز نم .همهيو هينعي امع ناسنإلا لغشي ام وهللا :بغارلا لاق :اوهن
 ةأرملاو ةغللا يف اومل يمس ءطولا نأل ؛رهظأ لوألاو :يوغبلا لاق ؛يبلكلا نع دلولابو هنّ نسحلاو سابع نبا نع

 "نإ" نأ ىلإ امب راشأ :خإ هدرن ملف (نيلامكلا ريسفت) .رسفملا هلعف امك ميمعتلا رهاظلا لب :تلق ءءطولا لحم

 :ةردقلا تخت لحي ال ليحتسملا نأ ىلإ ةراشإ :همالك قو:ءنيلعاف انك ام نأ ةيفان نوكت نأ زوو ةيطرش

 (يحركلا ريسفت) .قرف الب ةجوزلاو دلولا ذاختا ةلاحتساك ىلاعت هللا ىلع يهلتلا ةلاحتساو

 رسك وه يذلا غمدلاو «يمرملا ةبالصل مزلتسملا ديعبلا يمرلا وهو فذقلا كلذل راعتسا امنإو ءهقحمب يأ :خل ! هغمديف

 :هلوقك - بصنلاب - هغمديف :ئرقو .هيف ةغلابمو هب هلاطبإل اريوصت حورلا قوهز ىلإ يدؤملا هانغ قشي ثيحب غامدلا

 احيرتساف زاجحلاب قحلأاو ميمت نبل يلزنم كرتأس
 غمدلا :"يواضيبلا" فو :هغامد باصأ (يواضيبلا ريسفت) ."قحلا" ىلع فطعلاو ىعملا ىلع لمحلا هدعب عم هجوو
 هب قلعت يذلا رارقتسالاب قلعتم :توفصت ام .حورلا قوهز ىلإ يدؤملا هءاشغ قشي ثيحب غامدلا رسك وه يذلا
 نوكت نأ زوجي "امم" يف "ام"و ةيليلعت "نم"ف .هتزعب قيلي ال امم هب هللا نوفصت ام لجأ نم ليولا مكل رقتسا يأ ربخلا

 (لبجلا ةيشاخ) .طورشلا لامكتسال ؛دئاعلا فذخ ةفوضوم ةركن وأ "يذلا" نعم قوكت نآو ةيردصم



 ءايبنألا ةروس 21 رشع عباسلا ءرجلا

 هربخم ءأدتبم ةكئالملا يأ ,هَدنِع نمو اكلم ضَرَألاَو ٍت'ونمُسل | 2 نم ىلاعت مُّهْلَو

 افلا ملأ َنوحَبَسُي .كويعي ال جي : نوريشكنب كو فهتداَّبع 0 دويل .

 ىلا يدا
 1 ةضفو بهذو ملم يزألا َنِم ةنئاك 5 ةَقلاَي ذا دكا هز ل لا

 3-5-5 شيلا تاوامسلا 5 1

 ل "لا 1

 (نيلامكلا ريسفتا .ايعاو يعت اذإ رمجعماو رس لاقي ةيوغللا نسو 8 :نويعي ال

 كنلوأ" :هلوقو "السر ةكئالملا لعاج" :هلوق نإ :ليق امع باوج اذه .مهنم حيبستلاف يأ :خلإ مهنم وهف

 نأ :باوجلاو «حيبستلا نم ممل نيعنام نعللاب لاغتشالاو ةلاسرلا نوكي نأ يضتقي "ةكئالملاو ' ةنعل مهيلع

 كلذكف ءانلاعفأ نم كلذ ريغو مايقلاو دوعقلاو مالكلا انعنمي ال سفنتلاب انلاغتشا "كانك انا يسق# ىل يصف

 ةلاسرلا نودؤي مهفإ سيلأ :بعكل ثراحلا نب هللا دبع لاق امك لامعألا رئاس نم مهعنمب ال حيبستلاب مهلاغتشا

 :لاقف "ةكئالملاو هللا ةنعل مهيلع كئلوأ" :لاقو "السر ةكئالملا لعاج" :لجو زع لاق امك هللا هنعل نم نونعليو

 نأ ىلإ ريشي :راكنإلا ةزم*و لاقتنالل لب ."لمجلاو حورلا" نم ديا رق ينل يلا ضع
 (نيلامكلا ريسفت) .راكنإلل ماهفتساو لاقتنا اهيفف ةزمهلاو "لب"ب ردقم ةعطقنم "مأ"

 ."اوذختا" يلوعفم ىاث نوكي نأ زوجيو «اييالا دم ىلع لعتلاب ةقلعتم لع دقو ؛ةهآلل ةفص اهنأ ىلإ ريشي :ةنئاك

 ؛ةيئانثتسا نوكت نأ حصي الو ءاهدعب ام ىلع اهبارعإ رهظ ةفص ءريغ نعم. مس | "الإ :خلإ هللا الإ (نيلامكلا ريسفت)

 نوف لب كلذك نيبال قاد ل بوم هللا قع د مل ةملآ امهيف ناك ول هنأ :هلصاح ذإ ؛دساف انه ءانثتسالا موهفم نأل

 ةركنلا نم هبرق وأ فوصوملا ريكنت :اهنم ءطورش امي فصوللو :"يحخركلا" يفو ."انخيش' ءاقلطم داسفلا مزل هلإ ددعت
 فذحي ال نأ :اهنمو «عمجلا ةوق يف ام وأ ةيآلاك احيرص اعمج نوكي نأ :اهنمو «ةيسنجلا "لأ'ب افرعم نوكي نأب

 ريغ يفو ءانثتسالا "الإ" يف لصألاو «"ريغ'ب ءانثتسالا عقو امك "الإ" ب فصولا عقو دقو "ريغ" سكع اهفوصوم
 (لمجلا ةيشاح) .نيعملا داسفل "ةهلا" نم لدبلا ىلع ةلالحلا عفرت نأ زوجي الو «ةفصلا

 وه يذلا دحاولا ريغ ءيش امهرومأ ربديو امهالوتي ناك ول يأ "ريغ" نيعمب انهه "الإ" :وحنلا لهأ لاق :هريغ يأ
 ةهآ امهيف ناك ول نيعملا ناكل ءانثتسالا ىلع انلمح ول انأل ؛ءانثتسالا ئعمب نوكي نأ زوجي الو .اتدسفل امهرطاف

 كلذو ءداسفلا لصحي ال هللا مهغم ةحلآ امهيف ناك ول هنأ موهفملا قيرطب بجوي اذهو ءاتدسفل هللا مهعم سيل

 ."ريبكلا" ف امك ؛مزال داسفلاف ناك وأ مهعم هللا نكي مل ءاوسف ةهآ امهيف ناك ول هنأل ؛لطاب



 ءايبنألا ةروس 4 رشع عباسلا ءرجلا

 دنع ةداعلا قفو ىلع مهنيب عنامتلا دوجول دّهاشملا امهماظن نع اتحرخ يأ اَنَدَسِفَل

 قلاخ بَ هّنلآ هيزنت َنَحَبْسَف هيلع قافتالا مدعو 0 يف عنامتلا نم «مكاحلا دّدعت

 لع ب .هريغو هل كيرشلا نم هب هللا ٌرافكلا يأ م َنوُفِصَي مَع يسركلا ُشَرَعْل
 دلولاو ةمحاضلا سس

 قفا هاوس يأ ىلاعت َءهِنوُد نِم اوُدنَعَأ مأ .مهاعزأ نع © َوُلَعَسُي ْمُهَو لَعْفَي اَمَع

 يأ يم نَم رك اًذنَّه هيلإ ليبس الو كلذ ىلع َركَسَهرُب أوُتاَه َلُق خيبوت ماهفتسا هيف
 هللا بتك نم امهريغو ليحنإلاو ةاروتلا وهو ممألا نم ىِلَبق نم ْركْذَو نآرقلا وهو ٍيمأ
 دلت نوكلتي اذ رعت نب تللذ نع للعت هاولاع اجاقإ لل ج ذأ اهنم دحار 34 سيل

 نإو ردقلا هيلع تراطت دارملا يف تقفاوت نإ اهنِإف ؛عنامتلاو فالتخالا نم اهنيب نوكي امل ؛اتلطبل يأ :اتدسفل

 كلذ ىلع ليلدلا ىمسيو «ةيآلا نيب فلاختلا يأ :عنامتلا دوجول (يواضيبلا ريسفت) .هنع تقواعت هيف تفلاخت

 8 «ةيهولألا تافصب نافصتم ناهلإ ضرف ول :لاقي نأ هريرقتو ءامهفالتخا ضرف يف دراطتلاو عنامتلا ناهربب
 امهدارم متي ال وأ ءنيدضلا عامتجا موزلل لطاب وهو اعم امهدارم متي نأ امإف ؛همادعإ رخآلاو ءيش داجيإ امهدحأ

 تلطبف ءامهنيب ةلئامملا دوحول ِءاّضيأ هدارم متي نم زجعو ؛هدارم مقيال نم زجع موزلل اضيأ لطاب وهو اعم
 (يواصلا ةيشاح) .ةينادحولا تبثو ددعتلا

 هقيقحتو ليلدلا ليصفتو (نايبلا حور) .دحاو ماظن ىلع يرحي ال نينثالا نيب رمأ لك نأل :هيلع قافتالا مدعو
 دئاعلاو لوعفملاو لعافلا ىلإ راشأ :هب هللا رافكلا .هريسفت ف هرظنيلف «ةفلتخم راوطأو ةريثك ءاخلاب يزارلا هركذ

 داعسإو لالضإو يدهو لالذإو زازعإ نم هدابع يف مكحي امع لأسي ال يأ :لعفي امع لأسي ال .لوصوملا ىلإ
 بيرق وأ رفك امإ هللا لاعفأ ىلع ضارتعالاف كلذ تملع اذإ ؛ءايشألا عيمجل كلاملا قلاخلا برلا هنأل ؛قافشإو

 رمأ لاثتما مهيلع بجي ديبع مهنأل ؟اذك متلعف مل :قلخلل لاقي يأ :نولأسي مهو (يواصلا ةيشاح) .هنم
 (يواصلا ةيشاح) .ةيهولألل حلصي ال ةكئالملاو ىسيعك هلامعأ نع لأسي نم نأ اذهبي نيبتو .مهالوم

 .اهتيهولأ ىلع ليلد ريغ 7 ةهآلا كلت مهذاختا نالطب راهظإ ىلإ ددعتلا نالطب نم يلاقتنا بارضإ :اوذختا مأ

 .ددعتلا ىلع مكناهرب متنأ اوميقأف ؛ديحوتلا ىلع مهكسمتمو مهتظع يأ :خلإ يعم نم (يواصلا ةيشاح)

 «نآرقلا هب داري لوألا ربخلل رظنلابف «نيربخب هنع ربخأ دقو .ةيوامسلا بتكلل هب راشأ «أدتبم ةراشإ مسا "اذه"و

 بتكلا ىلإ ةراشإ اذهف :امهريغو (لمحلا ةيشاح) .ةيوامسلا بتكلا نم هادع ام هب داري ىاثلا ربخلل رظنلابو

 :”نيلامكلا ريسفت) .هللا بنك اذه'قأ اهلك



 ءايبنألا ةروس 1 00000 ماا رشع عباسلا ءزجلا

 /, م وع نا دوو 5 8-2 8 - كَ ك 58 3

 كونو 85 نوُدبَعاَف ََن ل هنلإ ل نأ هيلإ ءاجلا 086 نودلا ةءارق يلو حوت لإ

 ةدنع كه ل ٌداَبِع وه ب مس ةكئالملا نم 5 ا نحل 0 ولاَ

 .هرمأب مُهَو :هلوق دعب الإ مهوقب نوتأي ال ٍلَرَعْلآِب هوكي ال .ةدالولا يننت ةيدوبعلاو
 دولاب منع انو رماح .ةدعب يأ معو و .

 ىلإ اعد سيلبإ وهو (هريغ يأ : هلا يأ هنود نم هنلإ "ل مكنِم 6 .نوفئاح 7

 ١ نيِملظلآ ىرجت هيزحن امك كلِلَذَك اب رب توجا وعول

 اَقَتَر اًيَئاَك َضَرَألاَو تَويَمَّسلأ َّنأ أورفك سيتا ماعيري اهكرتو وأ واوب َمَلَوأ :نيك رشملا يف
 نبال 7: نسما صأاظافسلا

 مهنع ربخأ مث ؛كلذ نع هتاذ هزنف هللا تانب ةكئالملا :اولاق ثيح ةعازخ يف تلزن :خلإ نمحرلا ذختا اولاقو

 دبع نوك نم برعلا دنع فلختي ال يذلا داتعملا بسحب امإ اذه :خ! ةيدوبعلاو ا راق ريسفت) . .دابع مشب

 ريرقت يف لوألا .هيلع قتع هدلو كلم اذإ ناسنإلا نأ نم عرشلا دعاوق بسحب امإو ؛هدلو نوكي ال ناسنإلا

 (لمجلا ةيشاح) .عرشلا دعاوق نوفرعي ال مهو برعلا لاهج عم مالكلا ذإ ؛رهظأ تافانملا

 .نيبدؤملا ديبعلاك مهتعاطو مهدايقنا لامكل ؛ هب مهرمأيو (ىلاعت هلوقب يح اثيش نولوقي ا يأ :خإ مشا دأب نوتأي هل

 كإف «ءانتعا عم فوح قافشإإلاو ؛ءاملعلا اب صخ كلذلو (ميظعت عم فوح ةيشنخلا لصأو :كتيشخ مادا حور)

 (ي واضيبلا ريسفت) .رهظأ ءانتعالا يعم يأ «سكعلابف "يلع'"ب ١ قىدع نإو ءرهظأ هيف فوخلا ئيعمف " نفاذ ؛ يدع

 ؛ريدقتلاو ضرفلا ليبس ىلع اذهو « 'نومركم دابع لب" :هلوقب الوأ مهنع ثدحملا ةكئالملا نم يأ :مهنم لقي نمو

 هنوكو ءرسفملا لاق كَ «سيلبإ وهو مهضعب نم عقو دق لوقلا نأ لمتحيو (يصاعملاو رفكلا نم كوم وصعم مهأل

 (يواصلا ةيشاح) .مهدبعأ ناك هنإ :ليق يح ؛ةدابعلا يف مهي اقحلمو «مهنيب ناك هنأ رابتعاب ةكئالملا نم

 ام :اهدحأ هج وأ كلذ يو عمج مدقتملاو (ةينثتلا ظفلب ضرألاو تاوامسلا ىلع دوعي ريمضلا :خا اقتر اتناك

 لاق :يناثلاو «نيضرألا ةعامجو تاوامسلا ةعامج دارملا نأل ؛"نك" نود "اتناك" لاق امنإو :لاقف يرشخمزلا هركذ

 دارأ هنأل ؛عمج تاوامسلاو "اقتر اتناك" لاق امنإ :يثوحلا لاق :ثلاثلا ءنيسنجلا ىلع دوعي ريمضلا :ءاقبلا وبأ

 (لمجلا ةيشاح) .قتفلاب قترلا لباق ثيح انه عيدبلا نسحأ نمو «نيفنصلا



 ءايبنألا ةروس مو 0. رشع عباسلا ءزجلا
5 2 0 5 0 2 5 

 قتف وأ ءاعبس ضرألاو اعبس ءامسلا انلعح يأ اًمُهَئقَتفف ةدودسم ىنعع اًدس يأ
 امثانقرفف ْ

 ادح

 نس < ا ٠ ءاا : اا ما ع س2 9
 يس حج حجب ىح وءىس لك ضرألا عر عبانلاو ءامسلا نم لزانلا ءاملا َنِم انلعجو

 هليوأتب لمحلاو هردصم هنأل ؛ئثملا نع هب رابخإلاو «قشلا :قتفلاو ءدسلا :ةغللا يف قترلا :ةدودسم ىنعمب ادس يأ

 ماع ةئام سمخ ضعبب اهضعب تاؤامسلا نعف تينا لصفلاو عالخلاو ءا وهاب اهنيب انلضفو ع« ئش تاقبظط اهانلعجف

 اعبس ءامسلا انلعج يأ" :هلوقب رسفملا راشأ كلذ ىلإو «ىوري اميف نيضرألا نيب اذك ءاعوفرم .يذمرتلا هاور اميف

 ّىح ةطلتخملا اقاكيرحتب "تاوامسلا قتف" رسف مايتلالاو قرخلا عنم يف ةفسالفلا وذح اذح نمو ."اعبس ضرألاو

 ؛روثأملا وه لوألاو ؛ميلاقأو تاقبط تراص ئح اًهاوحأو اهتايفيك ف فالتعخ الاب "ضرألا 3-5 ريسقو ءاكالفأ ت راص

 قلخ :ءو بعك لاق «ءاوهلاب امتانلصف يأ ءامهانقتفف اقزتلم ادحاو ائيش اتناك :اكنج ةداتقو ءاطعو ري سابع نبا لاق

 (نيلامكلا ريسفت) .اممي اهحتفف ءاهطسوت مث احير قلح مث ءضعب ىلع اهضعب ضرألاو تاوامسلا هللا

 :لاق هنأ اًضيأ ىض سابع نبا نع مكاحلا ىورو اكاجر ةيطعو ةمركع نع روثأم اذهو :خا ءامسلا قتف وأ

 رابتعاب هعمجو .ءاينثدلا ءامس تاوامسلاب دارملاف اذه ىلعو. :اولاق «تابنلاب ضرألا تقتفو «ثيغلاب ءامسلا تقتف

 ةرابعو (لمجلا ةيشاح) .ترطمأف رطمت ال امفوك يأ ةزمهلا حتفب :تناك نأ (نيلامكلا ريسفت) .قافآلا

 .تابنلاو رطملاب امهانقتفف «تبنت الو رطمت ال اقتر اتناك :ليقو :"يواضيبلا"

 نماو ؛« يح ءيش لك" وهو .دحاول ىدعتيف ؛«"قلخ" يعم. نوكي نأ "لعج" يف زوجي :خلإ ءاملا نم انلعجو
 .همدقتل ؛ةفصلا قلع لوح "عيش لك" نم لاحم هنأ ىلع 2(ف وذحم. قلعتي نأ زوجت هلبق لعفلاب قلعتم "ءاملا

 يه ىلا ةفطنلا نم قولخم هنأ امإو عهن هدب شيعي الف ءاملل ناويح لك جايتحا هك امإ "عاملا نم هةقلجع " ئيعمو

 يح عيش لك انريص انأ وعم ءرورجنلاو راجللا امهيناث نينال 2دعتف "ينص" عم. "لعج' نوكي ْنَأ زوجحيو .ءام

 (اصخلم لمجلا ةيشاح) .هل هنم دبال ءاملا نأ بيسي عاملا هز

 لاقف كنورسفملا فلتحا (هريغو تاين : يح ءيش لك :.ةريعلا نم ج + ةعلسلا عبن : 'سوماقلا" يف :عبانلاو

 نم هنأل ؛رجشلاو تابنلا هيف لحدي لب :نورحآ لاقو ءطقف ناويحلا "يح ءيش لك" :هلوق نم دارملا :مهضعب

 :لاق ىلاعت :هنأك «دوضقملا نيغع قيلأ لوقلا اذهو ةرمثلاو: روتلاو ةرضتملاو ةبوطرلا هيف راضاو «ايمان' راص عاملا

 رسفو (ريبكلا ريسفتلا) .ايح هريغو تابنلا نم ضرألا يف ءيش لك هنم انلعجو ءرطملا لازنإل ءامسلا انقتفف

 -يف زاجم "يح ءيش لك" :هلوقو ؛هريغو قفادلا وه ءاملا :هريسفت يف "بيطخلا" يف لاقو «ةفطنلاب ءاملا مهضعب



 يلا هيوم تش را

 م عدم

 ٍجاَجِ يساورلا يأ ايف َتلَعَجَو مهب رحت َديِمَت ال نأ ل تباوث الابخ َيِوَر
 5 نوَدَح حُهْلَعَل ةعساو ةذفان اقرط ادب - كلان

 تيا 1 عرار نع را جيلا :يتئاتاك يبل انج يشل انلمشف

 .رافسألا يف مهدصاقم ىلإ:
6 

 نع ضوع هنبونت كج َرْمَقْلاَو نسمع و راو ليلا َقلَح ىذلا ّوهَو .هل كيرش ال

 ىلاعت هللا نأ نم تاياورلا ضعب يف ءاج ام رهاظلاف :"نايبلا حور" بحاص لاقو .ناويحلا يف ةقيقحو تابنلا -

 اصلخم ؛هنم اهقلخ ران نم نجلاو ءهنم هقلخ بارت نم 3# مدآو ءءاملا نم اهقلخ حير نم ةكئالملا قلخ

 ضرألا نم هزورب تابنلا تايحو ؛حورلا مايق ناويحلا ةايحف ءهبسحب ءيش لك يف ةايحلاف يأ :هريغو تابن

 (نيلامكلا ريسفت) .سابتلالا نمألا يف سايقلا وه ام ىلع ماللا فذحف :ل (يواصلا ةيشاح) .هرامثإو هترضخو

 فذحف ممك ديمت الئل وأ كور" فذحف محك ديمت نأ :"ريبكلا" يف لاق «ديبت نأ ةهارك :نورخآلا لاقو :ديمت ال نأ

 .سابتلالا مدعل ؛"ال" فذح زاج امنإو «ىلوألا ماللاو "ال"

 دري ناك املو ,مهلك يأ :هيلإ فاضملا .ةلباسلل اهعسوو اهقلح هنأ ىلع ةلالدللو ديكأتلل ؛"اجاجف" نم :لدب

 نم" :هلوقب هباوج ىلإ راشأ ؟امهيلإ عمجلا ريمض دوعي فيكف هرمقلاو سمشلا ركذ الإ قبسي مل هنأ هيلع

 (نيلامكلا ريسفت) ."سمشلا
 لك برعلا مالك ف كلفلا :"ريبكلا" يف لاق ؛ضعبلا لوق وهو «ءامسلا ريغ كلفلا نأ ىلإ ةراشإ :خل! ريدتسم يأ
 وهو ,موجنلا هذه رادم وه امنإو مسجب سيل كلفلا :مهضعب لاقف هيف ءالقعلا فلتخاو ,كالفأ هعمجو ءرئاد ءيش

 يف اوفلتحا مث «نآرقلا رهاظ ىلإ برقأ اذهو ءاهيلع موجنلا رودت ماسجأ يه لب :نورثكألا لاقو ؛كاحضلا لوق

 يرحب [(نايبلا حور) .ءامسلا نود وهو ناليسلا نم فوفكم يأ| فوفكم جوم كلفلا :مهضعب لاقف «هتيفيك

 يف الإ نوكت ال ةحابسلا نأب جتحاو «بكاوكلا هيف يرحب عومجم ءام :يبلكلا لاقو ؛هيف موجنلاو رمقلاو سمشلا
 :ليقو :"نزاخلا" ةرابعو :"لمجلا" فو .حباس :يرحلا يف هيدي دمي يذلا سرفلا يف لاقي هنإف ءملسن ال :انلق «ءاملا

 ىحرلا ةرادتساك ريدتسم موجنلا هيف يرحب يذلا نأ نيعم. «لزغملا كلف ةئيهك ةريدتسم ةنوحاط كلفلا
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1 5 

 المج نو ترييس 298 ادم نإ هنافكلا لاق اك لزتو .لقعي نم عنج ريمض
 عما

 ال ؟اهيف 29 نودِلَأ ُْمُهَف تم نْيِإَفأ ايندلا يف ءاقبلا يأ ناحل البق نم ِرَشَب

 كولَبَتَو اينادلا يف ٍتومْلآ قي د سفن , لك .يراكنإلا ماهفتسالا لحم ةريخألا ةلمجلاف

 ثاوريصتأ رلفيتل ,آا هلا لوغقن قو ةحضو قسو غو رئقك ريكو زشلاب .مك رد
 رشل عجار ةظفل ريغ نم نداصمبو وأ

 اف نإ أاورفَك نيذلا كاَءَر اذِإَو .مكيزاجيف 2 0 اَيِلِإَو د وأ :ةيوركشلو

 ه 222 ْمكَعَهلاَ سنو بقللا ا :نولوقي ينشب اوزهم يأ وه الإ َكتوذخ

 سمشلا هيف يرجي «ءءامسلا تحت فوفكم جوم كلفلا :روهمجلا لاق ؛ءامسلا ريغ كلفلا نأ ىلإ ريشي :ءامسلا يف

 روديو كرحتي يذلا وه كلفلا كلذو ؛كلف ءامس لك يف هنأ الإ ةنكاس تاومسلا :يبرعلا نبا لاق ؛موجنلاو رمقلاو

 دنع عبسلا تاوامسلا :ينالقسعلا خيشلا لاق ءبكاوكلا ددعب كالفألا ددعف ؛حبست بكاوكلاو ؛ءامسلا نوكس عم

 (نيلامكلا ريسفت) .ملعأ هللاو ءءامسلا كلفلا :#ذ سابع نبا نعو «كالفألا ريغ عرشلا لهأ

 (نيلامكلا ريسفت) .ءالقعلا لعف يه ىلا ةحابسلاب اهريس ةعرس هيبشت لجأل يأ :هيبشتللو

 نم يه ىلا ةحابسلا امه تدنسأ امل هنأب باجأف ؟ءالقعلا ريمضب اهعمج مل :لاقي امع باوج :هب هيبشتللو

 :مالكلا لصأو «ريخأت نم ةمدقم ةزمهلاف يأ :ةريخألا ةلمجلاف (يواصلا ةيشاح) .مهعمج اعمج ءالقعلا لاعفأ

 .ةرادصلل تمدق امنإو ءال ؟تم نإ نودلاخلا مهفأ

 ءاهدسج اهتقرافم نع ةرابع اقومو «ناسنإلا ف يناسنإلا حورلا يه ىلا ةقطانلا سفنلا دارملا ا سفن لك

 سنج نم سيل توملا نأل ؛هرهاظ ىلع هؤارجإ نكمي ال انهه قوذلاو (نايبلا حور) .ةقرافملا ةرارم ةقئاذ يأ
 انهه هنم دارملاف توملا امأو «كاردإلا لصأ نع ازاحم هلعج زوجيف صاخ كاردإ قوذلا لب «قاذي يح موعطملا

 ءاتيم صخشلا ريصي هدوجو لاحو ؛هكاردإ عنتمي دوجولا يف هلوحد لبق توملا نأل ؛ةميظعلا مالآلا نم هتامدقم

 (نيلامكلا ريسفت) .ركشلاو ربصلا نم مكنم دجوي ام بسح :وشلاب .ائيش كردي ال تيملاو

 .مكل نينتاف يأ ؛لاحلا عضوم يف ردصم هنأ :يناثلا .هلجأ نم لوعفم هنأ :اهدحأ ؛هجوأ ةثالث هبصن يف :خلإ ةتف

 (نيمسلا ريسفت) .هنتف مكنتفن :ليق هنأكف ةنتف ءالتبالا نأل ؛هظفل نم ال لماعلا نم ردصم هنأ :ثلاثلا

 (نيلامكلا ريسفت) .لوقلا ريدقتب لاح هنأ ىلإ ريشي :نولوقي
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 .هقرعن ام :اولاق ذإ ؛هب هه تو فيك ديكأت م مه نَمحَرلا ركذي مهو اهبيعي يأ

 هلاوحأ يف هلَجَع ةرثكل هنإ يأ ٍلَجَع ْنِم ُنسَسنِإلا َقلَخ :باذعلا مهلاجعتسا يف لزنو

 : + يبياوتالا لَق باذعلاب يديعاوم جتنا دبل هنم قلخ هنأك

 نع الو رانا 51 يو نع نوعفدي . ترو ل َنيِح أوُرفك َنيِذَّل 3 ول :ىلاعت
 .كلذ اولاق ام :"ول" باوجو «ةمايقلا يف اهنم نوعنعب 7209 َروُرَصِنُي جه لَو ٌمِهروُهَظ

 اولجعتسا امل وأ 2

 22 2 َنوُرَظنُي مه اَلَو اَهّدَر تروُعيِطَتْسَي الق مهريحت َمُجَهْبَتَف ةتغب ب ةمايقلا مهيِتأت لب

 لا دو ىبلل ةيلست دقت يشي يقع دّقَلَو .ةرذعم وأ ةبرتل توله

 0 (هيف :
 12 را ل

 1 2 د |

 ض م ريت يش 27 - « للا هس 0س

 نك. قيحي اذكف «باذعلا وهو 29 َتوُرَبتَسَي -هب أوُناك ام ممّتِم أوُرِخَس تيلاب

 ءىلوألل يظفل ديكأت ةيناثلا 'مه"و هب قلعتم "ركذب"و «هربخ "نورفاك"و ءأدتبم "مه" :خل ! نمحرلا ركذب مهو

 ةقانزلإ دم: نيقبولل زكا ةقانتعإو «لوسعلاب.دق قخاو ذك الا :نييبو ةمقك وئام و لماعللا نيب لبففا انقل جانيحو
 مارصتقغ يواسلا ةيقاننإت حرسفلا اهل ناتغأ اسك اةلعاتكل سدنملا

 (يواصلا ةيشاح) .باذكلا ةمليسم وهو «ةماميلا نمحر الإ فرعن ال :نولوقي اوناك مهنأ كلذو «نمحرلا يأ :هفرعن ام
 هل راصو هيلع صخشلا عبط يذلا لجعلا هبشف «ةيانكلاب ةراشإ "هيف" نأ ىلإ هب راشأ :خلإ ةرثكل هنإ يأ

 ؛'قلخ" :هلوق وهو «هب هبشملا مزاول نم ءيشب هيلإ زمرو ءسفنلا ف ارمضم اهيبشت نيطلا يهو ةداملاب ةيلبحلاك
 ةلجعلا عوبطم وه ثيح نم ناسنإلا نأ :ئعملاو .هبشلا هجو ىلإ هب راشأ "خلإ ةرثكل هنإ يأ" :حراشلا لوقو

 ."لمجلا ةيشاح" نم ؛هرضت تناك نإو ءايشألا نم اريثك لجعتيف

 ءاولعف امرواجقالاب نلزهتسلاب قاس املك مف قيقرفي ةنولعنتإ ام ابرد دقو :2إ مهنم اورخس نيذلاب قاحف

 عطق باب نم نيتحتفب زومهم هؤلكي هللا هألك :"حابصملا" يف :خلإ مكظفحي عييرايضيبلا ريسفت) .هءازج يعي
 :اولاق مهنكل ؛شيرقل ةغل بعت باب نم هالكأ هتيلك :لاقيف «فيفختلا زوجيو ؛هظفح -دملاو رسكلاب- ةءالك

 (لمجلا ةيشاح) .ءايلاب "يلكم" نم رثكأ واولاب "ولكم"
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 ؛كلذ لعفي دحأ ال يأ 75 7 نإ هباذع نم نحيل ني راَهْنلَو ليل

 نآرقلا يأ م ِهَّبَر ركؤ نع مه لب هل مهراكنإل ؛هللا باذع نوفاخي ال نوبطاخملاو

 5 8 أ يأ يراكنإلا ةزمحلا نعم اهيف مَأ .هيف نوركفتي ال (9)2 َتروُضرْعُم
 َتوُعمِطَتسَي ال ال ؟انريغ هنم مهعنم نم مهلأ يأ ايوُد ني مهؤوسي ام مهعتمت

 2 هيج انباذع نم انِم رافكلا يأ مه اَّلَو مفورصني الف ٌوهِسفنأ َرَصَن ةهلآلا
 اب َمهَءاَباَءَو ءآَلْوتَه اْعَتَم َّلَب .كراجأو كظفح يأ هللا كلمصصع لاق هتوزا

 < نرألا قات نأ تروي الفأ كلذب اورتغاف معلا ٌءهبلَع ٌلاَط ٌقُح :مهيلع اننا

 ال جو توبطغلا مُهف و يبنلا ىلع حتفلاب [ اَهِفاَرَطَأ َنِم اًهّصقََت مهضرأ دصقن

 .هباحصأو 2 يببلا لب

 رووا و

 .ىلاعت هتلهمب امي هعافدنا نأو «ةماعلا هتمحر ريغ ئلاك ال نأ ىلع هيبنت "نمحرلا" ظفل ينو :خإ نمخرلا نم

 مهلا هقتسفلااسغ بارطإ لبلاد كيرتقسالا قأ ليافب راقأ ا ن وفاخي ال نوبطاخملاو (يواضيبلا ريسفت)

 هنوفاخي فيكف يأ ءيرشخمزلا مالك رهاظ وه امك «نمحرلا ريغ عنام الو ئلاك مهل سيل ريدقتلا ذإ ؛يفنلا نم
 اذلو ؛مهعنمت اننود نم ةهلآل يأ "ةهلا" ل ةفص :اننود نم (لمجلا ةيشاح) ."يخرك" .مهئلاك نع هولأسي ح

 + يلا ريستللا" م داقتيسي هلثم و "لمجلا ةضاج" .اريخأتاو اهدقت مالكلا ّى نإ 2- سابع نبا لاق

 ىلاعت هللا نم رصن هبحصي الو هبسسفن رصن ىلع ردقي ال ام نإف ؛هودقتعا ام لاطبإب فانغتسا :ا نوعيطتسي ال

 نسيفاخلا راجلاو :ةيف اًضيأو . سوماقلا" كذاعأ يأ :كراجأو (يواضيبلا ريمسفت) ؟هريغ ملل 5-8

 مهل ردق ام. عيتمتلاو جاردتسالا وهو مهظفح 9 يعادلا وه ام نايبب اومهوت امع بارضإ ع ءال وه انعتم لب

 يح مهلهمأو ايندلا ةايحلاب مهعتم ىلاعت ةنأ وهو كلذ مهمهوأ ام نايبب هنالطب ىلع ةلالدلا نع وأ :رامعألا نم

 .بذاك لمأ هنأ ىلع لدي امم. هبقع كلذلو «هيلع مهام ببسب هنأو «كلذك اولازي ال نأ اوبسحف مهرامعأ تلاط

 .ةرفكلا ضرأ كوع كف يضرألا يأ انأ ب سا

 هنإف يور اي ملا 0 "را - انأ" 55 .- ءاهقارطأ 0 انأ 0 كتيح

 هنأ ىلإ ةراشإو مهل اميظعت ؛هسفن ىلإ هدنسأ هنكل نيملسملا شويح يأت :هلصأف ءاطوخدو شويحلا نايتإب نوكي

 (لمجلا ةيشاح) ."باهشلا" .نيدهاحملاو داهجلل ميظعت هيفو ؛هتردقب



 ءاتالاةروس لالالا ريا عاين وللا
 اَذِإ َءاَعدلا لل ٌعَمْسَي الو يسفن لبق نم. ال هللا نم حَوْلَ النيات م

 مهكرتل مه يأ 229 َروُرَّدَعُي ام ءايلا نيبو اهنيب ةيناثلا ليهستو «نيتزمهلا قيقحتب
 َكَِيَر ٍباَذَع نم ةفيفخ ةعقوٌةَحْفَت ٌمُهْجَسَم هم نِيْلَو .مصلاك راذنإلا نم هوعمم» امم. لمعلا

 بيذكتو .كارشإلاب © تريوطظ انك انإ انكأله آَنَلّيَو :ةيبننلل دي قةرلوقُيل

 سفن مَلَظَت اَلَف هيف يو لدعلا تاوذ اعشق َنيِزَوَمْلا ٌعَضَتَو .ظكدمح
 دلع

 ااا ةكاطتام هاهو قتلو اه اةاتواا# هلق 2 2 وف كهدف مم 2اةئافلاو ةئيس هدايز وأ ةنسح صقن نم عيش

 :لاق.فيكف ةرذنملا ءاعو:نوعمسي ال امك رشبملا َءاَغَو عمست ال مصلا :تلق نإف ا ءاعدلا مصلا عمسي الو

 مصلا نوعمسي الو لصألاو «ءسنجلل ال دهعلل ةنئاك نيرذنملا ءالؤه ىلإ ةراشإ مصلا يف ماللا :تلق ؟نورذني ام اذإ

 وأ "عمسي"ب بوصنم :نوردذني ام اذإ (ريبكلا ريسفتلا) .رمضملا عضوم رهاظلا عضوف «نورذني ام اذإ ءاعدلا
 (يواضيبلا ريسفت) .مهرساحتو مهماصت يف ةغلابملل وأ راذنإلا يف مالكلا نأل ؛هب دييقتلاو :"ءاعدلا"ب

 عمألا عيمجل دحاو نازيم هنأ :حيحصلا نإف ؛هئازجأ رابتعاب وأ ميظعتلل نيزاوملا يف عمجلا :خلإ نيزاوملا عضنو

 نيب هناكمو «برغملاو قرشملا نيب ام ردق ةفك لك ءدومعو ناتفك هل صوصخم مسج وهو «لامعألا عيمجلو
 (لمجلا ةيشاح) .هراسي نع تائيسلل ىرسيلا هتفك و «شرعلا نيمب نع تانسحلل ئميلا هتفك ءرانلاو ةنحلا
 لاق ."بيطخلا" نم ؛تانزولا ىلإ عجري نأ زوجيو ؛مهلامعأ نزوت نم ةرثكل ؛نيزاوملا عمج امنإ :نيزاوملا عضنو
 طسقلا :نزولاب ئعملاو ؛ءكاحضلاو ةداتق نع هلثم ىوريو «لدعلا نيزاوملاب دارملاو ءلثم اذه :دهاجم لاق :يزارلا

 نعو «لامعألا اهي نزوتف ةيقيقحلا نيزاوملا عضي هناحبس هنأ -فلسلا ةمئألا لوق- وهو :يناثلا .لامعألا يف مهنيب

 افأ عم لامعألا نزوت :ليق نإف ."ريبكلا ريسفتلا" .33ع ليربج ديب وهو .ناسلو ناتفك هل ؛نازيم وه :نسحلا

 ءةفك ف تانسحلا فئاحص عضوتف ؛لامعألا فئاحص نزوت نأ :امهدحأ «نيتقيرط هيف نأب بيجأ ؟ضارعأ

 رهاوج تائيسلا ةفك فو «ةقرشم ضيب رهاوج تانسحلا ةفك يف عضوت نأ :يناثلاو .ةفك يف تائيسلا فئاحصو
 بيجأ (05١١:فهكلا) كانزَو ةَماَيقلا موي مهل 5 الفل :ىلاعت هلوق اهضقاني ةيآلا هذه :ليق نإف .ةملظم دوس

 ."ريبكلا ريسفتلا" ف تيأر اذه لثمو ؛"بيطخلا" نم ءمهمظعن الو مهمركن ال انأ هنم دارملا نأب

 ىلع ءازحلاو يوسلا باسحلا داصرإل ليثمت نيزاوملا عضو :ليق «لامعألا فئاحص امي نزوي يأ :ددعلا تاوذ

 تئج :كلوقك :هيف يأ (يواضيبلا ريسفت) .ةغلابملل هب فصو ردصم هنأل ؛طسقلا درفأو «لدعلاب لامعألا بسح

 (نيلامكلا ريسفت) .ةمايقلا موي ءازحل ئيعملا وأ ءرهشلا نم نولخ سمخل



 ءايبنألا ةروس 4 رشع عباسلا ءزجلا

 مي ىلكتو انتوزوع يأ اجب اَنْيَنَأ لدرَح ْنْي ٍوَيَح ةئز َلاَفْثِم لمعلا تراك نإ
 ةاروتلا يأ َناَقَرفلا َنوُرَهَو ىَسوُم اَنْيَتاَء َدَقَلَو .ءيش لك يف نيصحم مج َتيِبِسَح

 2 يقم امب ةظع يأ اكِذَو امج ءاَيِضَو مارحلاو لالحلاو لطابلاو قحلا نيب ةقرافلا

 يأ ةَعاّسلا ا بَ مهنع ءالخلا يف يأ سانلا ولو مج 0000

 هَل منَ سارا كراج كو نآرقلا يأ اَذَهَو .نوفئاخ يأ +2 : تروقفتُم اهاوهأ

 لبق هاده يأ ْلَبق نِم ءْمَدْشُر مِهَرْنِإ اَنيتاَء َدقَلَو .خيبوتلل هيف ماهيغتسالا جي نورك
 هذه ام -هِمَوَقَو هيبأل َلاَق ْذِإ .كلذل لهأ هنأب يأ :2) َنيِملَع هب اًنكَو هغولب

 1166 (نوميقم اًهدابع ىلع يأ مت - 2: نوفكيع ل دن َىَلأ مامعألا ليرتلالا

 ءاهيف رتتسم اهمساو ةصقان "ناك" نأ ىلع "لاقثم" بصنب روهمجلا ةءارق نأ ىلإ راشأ :2إ لمعلا ناك نإو

 (لمجلا ةيشاح) .ةمات "ناك"ف «لاقثم دجو نإو يأ عفان هعفرو ءاهربخ "لاقثم"و

 نيدرفنمو نيبئاغ موك لاح يأ «"نوشخي" يف لعافلا نم لاح "بيغلاب" نأ ىلإ ريشي :خل! سانلا نع بيغلاب

 صيصنتللو «تاقولخملا مظعأ افوكل ؛ماعلا دعب صاخلا ركذ نم "نوقفشم ةعاسلا نم مهو" :هلوقو «سانلا نع

 نم «هماودو قاقتشالا تابث ىلع ةلالدلل ةيمسالا ةلمحلا راثيإو «نولجعتسملا هب فضتا ام دضب مهفاصتا ىلع

 داعملاو ةوبنلاو ديحوتلا لئالد يف ىلاعتو هناحبس ملكت امل :خل! انيتآ دقلو (لمجلا ةيشاح) ."دوعسلا ىلأ ريبسفت

 ىلع ربصلاو ةلاسرلا ءادأ ىلع هبلقل ةيوقتو هموق نم هلاني اميف 525 هلوسرل ةيلست الث ءايبنألا صصق يف عرش
 (بيطظخملا ريسفت) .ارشع اهنم ركذو ضراع لك
 .ةريغ لاثم ىلع روصملا :لكعللاو هللا قئالخ نم قلخب اهبشم عونصملا روصلا ءيشلا وهو :لاثمت عمج ليثامتلا : ليئامتلا

 نينثا مانصألا كلت تناكو .بشح وأ ساحن وأ ماخر نم ةعونضملا ةروصلا :وهو لاثمت عمج :ليثامتلا (نايبلا حور)

 اهضعبو رجح نم اهضعبو ساحن نم اهضعبو صاصر نم اهضعبو ةضف نم اهضعبو بهذ نم اهضعب ءامنص نيعبسو
 (يواصلا ةيشاح) نام نائيضت ناتدقتم ناتتوقاي هينيع يف «رهاوجلاب اللكم ءبهذ نم اهريبك ناكو «بشخت نم

 :ىلاعت هلوقك ؛نوفكاع اهيلع :لاق اله :ليق نإف .امباشي ام ةرثك عم اهدحو اهلحأل يأ :نوفكاع اهل متنأ

 هادعل ةيدعتلا دصق ولو يسال كام عتا» ماللا نب بيج عال فارعألا) كيل , ءانصأ يلع نوفكعيو#

 :لا ىلع رارمتسالا نع ةرابع وه يذلا فوكعلاب ربع :ثاوفكاعا .عييطتللا ريسفت) ."ىلع' يه ىلا ةلصب

 (يواصلا ةيشاح) .مه اريقحت ؛ةدابعلاب ربعي لو ءضرغل



 ءايبنألا ةروس 1 رشع عباسلا ءرجلا

 + ُتواباءو زْطأ زخم نه مهل َلاَق .ممي انيدتقاف 2) تريِدِبَع اه اَنَءآَباَء اَنَدَحَو أوُلاَق

 : َنيِبِحّللا َنِم تن مَأ اذه كلوق يف ىَكَكِب اتَمِحَأ أَولاَق .نيب (2) ٍنيبُم ٍلَلَص ىف اهتدابعب

 ةرهقلخ جهر ذأ ضْرلأو توتشلا كلام تر ةدابعلل قحتسملا كو لَ لاق ؟هي
 نَديَكَحْأَل هَللَتَو هب جو تريدهشلا نم هتلق يذلا كَلَّذ لع أَنَأَو قبس لاثم ريغ ىلع

 مل ديع موي يف مهعمنجب لإ مهاهذ دبه ©  َنيريَذُم أوُلوُت نأ َدَعَب ركَمَكَصُأ

 هل وأكل ةقدع ي سشأفلا قلع هش اًميذكم لإ سأفب ًاتاتف :اهرسكو ميجلا مضب اًدَذُج

0 1 

 عا 1 سَ 1-2 3

 .. :لعف ام مهتيؤرو مهعوجر دعب أوُلاَ :هريشب لعفاام اوزوق | 2 تروعجري ريبكلا يأ

 أ :اولاقف «ةبعالملا هجو ىلع هلاق امنإ هلاق ام نأ اونظ مهئابآ ليلضت مهداعبتسال مهنأك :خإ قحلاب انتئجأ اولاق

 .هاعدا ام قدص ام ىلع ناهربلا ةماقإب ءمطوق نع بارضإ :مكبر لب (يواضيبلا ريسفت) !؟بعلت أ وقت د
 ليلدلا مهيف دفي مل املف ةيلعفلا ةلالدلا ىلإ ةيلوقلا ةلالدلا نم لاقتنا :مكمانصأ نديكأل هللاتو (يواصلا ةيشاح)
 نإف (يواصلا ةيشاح) .اهيف نديكأو اهرسك ٍف ندهتجأل :نيعملو رسكلا وهو يلعفلا ليلدلا ىلإ لدع يلوقلا
 ال تادامج مانصألاو هب رعشي ال ررض يف ريغلا ىلع لايتحالا وه ديكلاو "مكمانصأ نديكأل" :لاق مل :ليق

 هل نم قح ف نوكي امنإ لايتحالا نأل ؛اهيلع رسكلا عاقيإ يف لاتحي امم يه تسيل اًضيأو ءهوحنو رسكلاب ررضت
 مهيلع زوجيو روعش نحل مانصألا نأ نومعزي اوناك موقلا نإف ؛مالكلا يف عسوتلا ليبق نم كلذ نأب بيجأ ؟روعش
 ءمغلا ممي لزنأ دق لعفلا كلذب هنأل ؛مكمانصأ يف نديكأل دارملا :ليقو ؛مهمعز ىلع ءانب كلذ لاقف «ررضتلا

 . "نايبلا حور" يف اذك

 كامس وبأو كيف وبأو ام سابع نباو ءاهرسكب يئاسكلاو ؛ميحلا مضب ةماعلا أرق :خلإ اهرسكو ميجلا مضب

 ءيشلل مسا مومضملا نأ رهاظلاو سنوي عسل الو نلل اق راسم ايلا 100 قس ةييزاشا ولا ايس

 عمج روسكملاو ؛ةحاجز يف جاجز وحن ةذاذج عمج مومضملا :يديزيلا لاقو 0 تافرلاو ماطخحلاك روسكملا

 ةذاذج عمج م مومضملا :ليقو «نيذوذحمب يأ لوعفملا نيعب ردصم حوتفملا :مهضعب , لاقو «ميرك يف مارك وحن ذيذح

 (لمجلا ةيشاح) .ردصم حوتفملاو رسكلاب ةذاذج عمج روسكملاو ءمضلاب
 ةلآ "سأفب" :هلوقو «"حارصلا" نم ؛ءيشلا نم رسكت ام - مضلاب - تاتفو «ةعطق ءيشلا لعح :تفلا :اتاتف

 ؛هزجع مهل نيبتيف اهرساك نع نولأسيف نوعجري ريبكلا ىلإ يأ :خلإ نوعجري هيلإ .بشخلا امب عطقي ديدح نم

 (كرادملا ريسفت) .مهتملآ زجع اوأر امل هللا ىلإ وأ ؛مهيلع جتحيل ميهاربإ ىلإ وأ



 ءايبنألا ةروس 4 رشع عباسلا ءرجلا

 ارهاظ يأ ٍسائلآ ٍنهَعأ َلَع ب اوُنأَف اولاَق 12 ُمِهَرنِإ هه ُلاَقُي مهيعي يأ ْمُهْْكْدَي
 نيتزمه لا قيقحتب َتنَأَء :هنايتإ دعب هل ْأَوُلاَق .لعافلا هنأ هيلع 2 َتروُدَهْمَي َمُهَلَعل

 اًدِه َتلَعَك ةكرتو. «قرعألاو ةلهسملا نيب فلآ لادإو هاهليهستو افلأ ةيئاغلا لادبإو
 يك لا وم د 1 .: 7 5-20 2ع 1 1 الا

 52 مهولعّسف اذنه مهريبك ,هلعف لب هلعف نع اتكاس لاق جيا ميهارتإتي اًنيهاعب

 الا

 لحم ال «هلبق امل ررقم فانئتسا "نيملاظلا نمل هنإ" :هلوقو ؛هربحخ "اذه لعف" ةلمجو أدتبم "نم" يأ :خإ اذه لعف نم

 ."دوعسلا يبأ ريسفت" ءاه رب عفر عضوم يف "هنإ" :هلوقو ءأدتبم ةلوصوم "نم" نوكت نأ زوجيو «بارعإلا نم هل
 ةلمج ىناثلاو "يف" لوألاف ؛عمسي ال ام ىلع اهوحخدل ؛نينثال ةيدعتم انه "عم" خا انعم“ (لمجلا ةيشاح)

 (لمجلا ةيشاح) .دحاول ىدعتت اهنإف ؛ديز مالك تعمس :تلق نأك عمسي ام ىلع تلخد ول ام فالخب "مهركذي'"

 هجوأ "ميهاربإ" عفر قو «ميهاربإ ىمسي يأ خخ هل لاقي (نيلامكلا ريسفت) .ممي لعف يذلا وه هلعلف : مهبيعي

 .ىمسملا ال مسالا دارملا :ءاقبلا وبأ لاق كلذلو ؛ظفللا اذه هل لاقي يأ ؛هلعاف مسي مل ام ىلع عوفرم هنأ :اهدحأ

 لاقي يأ «ربخلا فوذحم ًادتبم هنأ :ثلاغلا .ميهاربإ وه وأ ميهاربإ اذه :هل لاقي أ ؛رمضم ادمبم ريعع هنأ : يناثلا

 وهف ةثالثلا هجوألا ىلعو .ميهاربإ اي يأ ,فوذحم ءادتلا فرحو «ىدانم هنأ :عبارلا ءكلذ لعاف ميهاربإ :هل

 (لمجلا ةيشاح) ."نيمسلا ريسفتلا" ؛"لاقي"ب ةيكحم ةلمجلا كلتو ةلمج نم عطتقم

 افوشكمو ارهاظ هنوك لاح هب اوتئا يأ ءايلاب رورجملا ريمضلا نم لاحلا ىلع بصن لحم يف :سانلا نيعأ ىلع

 (بيطخلا ريسفت) .رسك ريغ نم هكرت يذلا ىلإ ةراشإ :اذه (لمجلا ةيشاح) .سانلل
 ال هتابثإو هسفنل هريرقت هدصقو مهريبك ىلإ لعفلا بسن ؛خلإ اذه مهريبك ىلإ لعفلا بسن :خلإ اذه مهريبك
 هنأو مهريبك زجع اوملع حيحصلا رظنلا اورظن اذإ مهنأل ؛مهيلع ةجحلل امازلإو مهل اتيكبت ؛يضيرعت بولسأ ىلع

 كبحاصو اذه تبتك تنأ :قينأ قيشر طخب اباتك تبتك دقو كبحاص كل لاق ول امك اذهو ءاهلإ حلصي ال

 نأ نكميو «يمألل هتابثإو كنع هيفن ال «هب ءازهتسالا عم كل هريرقت كدصق ناك «تنأ هتبتك :هل تلقف ؟ىمأ

 دئسأف ؛هل ميظعت ةدايز نم ىأر امل ؛دشأ اهريبك ظيغ ناكو ةفطصم اهرصبأ نيح مانصألا كلت هتظاغ :لاقي

 ال طرشب قلعتم وه وأ ,نهرسكف اهنم ربكأ وهو هعم راغصلا هذه دبعت نأ بضغ :لاق هنأ ىكحيو «هيلإ لعفلا
 "ريبكلاب ضرع :ليقو «ضارتعا "مهولأساف" :هلوقو .هنع ربخملل ايفن نوكيف مانصألا قطن :وهو نوكي

 (اصخلم كرادملا ريسفت) .روضحلا يف مهكارتشال ؛مهيلإ هسفنل فاضأ امنإو «هسفنل



 ءايبنألا ةروس 4١ رشع عباسلا ءزجلا

 ضيرعت هلبق اميفو ءطرشلا باوج ميدقت هيف /2) روَقِطَي أوُناَك نإ هلعاف نع

 ركفتلاب ْرهِسْفنَأ نإ اَوُعَجَرَف .اهإ نوكي ال لعفلا نع هزجع مولعملا منصلا نأب مهل
 أوُسكُت َمُك .قطني ال نم مكتدابعب يأ © َنوُملّظلَآ ُمُثنَأ َحُكْنِإ مهسفنأل اَوُلاَقَف

 ءاَلْوتَه ام َتَمِلَع َدَقَل «هللاو :اولاقو مهرفك ىلإ اوَذُر يأ َرِهِسوُمُر َْلَع هللا نم
 يأ ِهّللآ ٍنوُد نِم تروُدُبْعَتْقَأ لاق ؟مهلاؤسب انرمأت فيكف يأ © تروقطتي

 ) مُكْرَْي الو هريعو قزر نم يَ قي الم هله

 هس نوُد نم َتوُدبْعَت اَملَو كَل احبقو ا ابت يأ ردصم ىنعمب اهحتفو ءافلا رسكب

 اهنإو ءامل حلصت الو ةدابعلا قحتست ال مانصألا هذه نأ م2) تروُلقَعَت اَلَقَأ هريغ يأ

 200110001111 1 1 : م8 هع 2032 2 هع فاحت هللا اهقحتسي

 ف ؟هودبعت ١ نإ اعيش
1 2 ١ 

 ةيقبو لقعلاو عمسلا نم هريغ ناك نإو ركذلاب قطنلا صحخو «قطني 1 ا ا :نوقطني اوناك نإ

 نإ :نعملو يأ :طرشلا باوج ميدقت هيف (يواصلا ةيشاح) .مهتيكبت يف رهظأ هنأل ؛كلذك ءالقعلا فاصوأ

 عفد ىلع ردقي ال ام نأ اوركذتو مهلوقع ىلإ اوعجار يأ :ركفتلاب (ريبكلا ريسفتلا) .مهولأساف نوقطني اوناك

 وأ هريغ نع ةرضم عفد ىلع ردقي نأ ليحتسي هوجولا نم هجوب هرسك نمي رارضإلا ىلع الو هسفن نع ةرضملا
 (دوعسلا يبأ ريسفت) !؟ادوبعم نوكي نأ قحتسي فيكف «هل ةعفنم بلحج

 ىلإ مهدوع هبش :خلإ اوسكن مث .سأبلا هدباع نع عفدي فيك سأفلا هسأر نع عفدي ال نم نإف :نوملاظلا متنأ مكنإ
 هتبلق هتسكن :لاقي :ملظلاب مهسفنأ ىلع اورقأ نأ دعب :خلإ اودر يأ (نايبلا حور) .هالعأ ءيشلا لفسأ ةروريصب لطابلا

 دقل (نيلامكلا ريسفت) .ةواقشلا مهكردأ مث لوألا لوقلا يف مهناسل ىلع قحلا هللا ىرحأ :اولاق «هالعأ هلفسأ تلعجف

 هيلإو (دوعسلا يبأ ريسفنت) .قطنلا مهأش نم سيل نأ تملع دقل «هللاو :نيلئاق يأ لوقلا ةدارإ ىلع :خإ تملع

 ."اولاقو" :هلوقب اًضيأ حراشلا راشأ

 يف اهودقوأ يأ "رانلا اومرضأ" :هلوقو ."يواضيبلاو حورلا" نم ءانتنو احبق هانعم ءرحضتملا توص "فأ" :فأ

 نايبل ماللا :مكل (سوماقلا) .ةراجحلا امي ىفمرت ةلآ -ميملا رسكب- "قينجنم يف" :هلوقو (لمجلا ةيشاح) .هعيمج

 (نيلامكلا ريسفت) .ففأتلا اذه مكتهلآلو مكل يأ ؛هيلإ ففأملا



 ءايبنألا ةروس ما رشع عباسلا ءرجلا

 ءاقرصن مج) َتيِلِعَف ٌمدُك نإ هقيرحتب يأ ْمُكَتَهِلاَ اوُرّصنَأَو ميهاربإ يأ ُهوُقَرَح اوُاَ
 قينجنم يف هولعجو ميهاربإ اوقوأو «هعيمج ف رانلا اومرضأو ريثكلا بطحلا هل اوعمجف

 هنم قرحت ملف /إ َميِهَرَبِإ ْنَلَع اًمَلَسَو ارب نوُك ُراَكَي الق :ىلاعت لاق «رانلا يف هّْمرو
 .اهدربب توملا نم ملس "امالس" :هلوقبو اقءاضإ تيقبو اًقرارح تبهذو ,هقاثو ريغ

 طوُلَو ُهنيَِو .مهدارم يف © تريرسخألا الآ ُمُهَسلَعَجَف قيرحتلا وهو اديك -هب ًاوُداَرَأَو

 راغنألا ةرثكب 29 َِمَلَعلِل ايف 8 ىلا ضَرألآ ىلإ قارعلا نم ناراه هيخأ نبا

 مو امهنيبو ةكفتؤملاب التل طولو نيطسلفب 3ع ميهاربإ لزن .ماشلا يهو ءراجشألاو

 ةزفاق ترثَعَتيَو قيقشر "تافاضلا" ُْق 6# امل“ أذل خل أب 0 «ميهاربإل 7 اَتّيهَوَو

 لحجر :ليقو «تلع حون نب ماح نب سوك نب ذورمث نب بيراجنس نب ناعنك نب ذورمنلا كلذ لئاقلا :هوقرح
 لتقلا عاونأ نم هريغ ىلع قيرحتلا مهرايتخا يف ةمكحلاو .ضرألا هب هللا فسخ «بونيه همسا سراف داركأ نم

 (يواصلا ةيشاح) .ةرهشلاو عينشتلا هيف امي هوزاحي نأ اوبحأف مهيلغ عينشتلاو ةحيضفلاب مهأدب تع ميهاربإ نأ
 :لاقف ءالف كيلإ امأ :لاقف ؟ةحاح كل له :ليربج هل لاقو ءليكولا معنو هللا يبسح :لوقي وهو :ةوقرح

 :هرسكو واولا حتفب :خ ! هنم قرحت ملف (نيلامكلا ريسفت) .يلاحب هملع يلاؤس نم يبسح :لاق ءكبر هللا لأساف

 امك «ءاوه رانل ١١ بلقثا افأ ال ءامءاضإ تيقبو اقرارح بهذو تع ميهاربإ هب ددش يذلا لبحلا أ هن: دش: ام

 نبا وهو رانلا يف يقلأ 3# ميهاربإ نأ يورو (سوماقلا) .هب دشي ام :قاثولا :هقاثو (نيلامكلا ريسفت) .ليق
 .دربلاب كله "امالس" :لقي مل ولو :امالس .ةنس رشع تس

 نيكلاملا قع زي رسخعألا وأ ءمهدارم مش لصحي ملف ةقفنلاو يعسلا اورسحت مهل 0 نيرسخألا مهاناعجم

 ةيشاح) .هتكلهأف ةضوعب هغامد يف تلخدو مهئامد تبرشو مهموحل تلكأف .هموقو ذورمن ىلع ضوعبلا لاسرإب

 " :هلوق .رزآ دالوأ ةثالثلاو ءروحان همسا ثلاث خأ اممل ناكو ءرغصألا يأ :"ناراه" هيخأ نبا (لمجلا

 رأ نم [(سوماقلا) .قارعلاب ةيرق ىبوطك :ىثوك| ائوك نم ميهاربإ جرخأ يأ .فوذحمب. قلعتم "قارعلا
 وهو -قاحسإ وهو- ميهاربإ هلأس يأ «لوؤسملا ىلع ةدئاز :ةلفان ."نزاخلا" نع القان "لمجلا" نم «قارعلا

 ات هلع اهون ةلععلاو ةميقلا «ةلقانلا :"سرماقلا" فر دلولا دلو وه وأ ةنيرقلل هيب ساباآألاو هطلقف بوقفي نم لاح

 (نيلامكلا ريسفت) .دلولا دلوو لفنلاك ؛بحت

 ايا



 ءايبنألا ةروس ا اسم رشع عباسلا ءعزجلا

 )3 تريحلص اًنلعج هادلوو وه يأ ًالكو دلولا دلو وه وأ تيما ىلع ةدايز 1
 ل

 رعت

 ريخخلا يف مهي ىَدَنقُي «ءاي ةيناثلا لادبإو نيترمحلا قيقحتب ٌةَمِيَأ |
 15-0 تا ا# 2 2 تسال رع دم ب »رس ى# " 1 2

 َءاَنيِإَو ةولّصلا َماقِإَو ِترْيَخلا لعِف ّمهيلإ اَئيَحَوأَو اننيد ىلإ اًرمأب سانلا ماا
 كاسح

 ١ |اعبر ا م

 ني. #

 افيفخت ةماقإ ءاه فذحو «مهعابتأ نمو مهنم ىتؤتو ماقتو لعفت نأ يأ ةرَكَلا

 دس يع اَملِعَو موصخلا نيب الصف اًمكتع ُدَنْيَتاَد اًطولو © َنيِدِبع امل أوُاَكو

 بعللاو «قدنبلاب يمرلاو طاوللا نم تيبعلا لامعألا اهلهأ يأ أ ُلَمَْحت تناك ىتلأ ةّيّرقلا

 ١ نيقسف هرس" ضيقن هءاسأ ردصم ءوَس موق أوئاك مهن كلذ ريغو رويطلاب

 .. دوك ركذأاو هج. تتر يسال نم دقن ديعرقا نبع ةابيجتأ آي انيقَو ىق قلد أَو

 ل 2 1[ |

 "نأ"ب نوكي "انيحوأ" لامعتسا نأل ؛تاريخلا لعفت نأ بيكرتلا لصأ نأ ىلإ ةراشإ :خلإ مهيلإ انيحوأو

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلع لدت ظافلأ لب هلعاف نع رداص وه يذلا لعفلا سفن نوكي ال ىحوملاف ؛لعفلاو

 لامعتسا نأل ؛ةاكزلا ىتؤتو ةالصلا ماقتو تاريخلا لعفت نأ بيكرتلا لصأ نأ ىلإ ةراشإ :خلإ ماقتو لعفت نأ

 نمو مهنم" :هلوقو .ردصملاب ال رمألا ةغيصب رمؤي ىحوملاف ءرمألا ةغيص "نأ'ب نوكي رمألا عضوم ف "انيحوأ"
 "ةماقإلا ءاه فذحو" :هلوقو .عابتألا نم مهريغلو مهل ةماع لب مهب ةصتخم تسيل ةروكذملا ةثالثلا هذه يأ "مهعابتأ

 ىدحإ نع ةضوعملا :ةماقإ ءاه فذحو (يواضيبلا ريسفت) .اهماقم هيلإ فاضملا مايقل ؛نيفلألا ىدحإ نم ةضوعملا

 (نيلامكلا ريسفت) .ءات ريغب وهو "ةاكزلا ءاتيإو" ةلباقمل يأ ءهماقم هيلإ فاضملا مايقل ؛افيفخت نيفلألا

 .لاغتشالا باب نم وهف "هانيتآ اطول هانيتآو" :هريدقت هدعب رهاظلا هرسفي ردقم لعفب بوصنم "اطول" :خلإ اطولو
 يأ] ةراملا يمر يأ :قدنبلاب يمرلاو .ةكفتوملاب ىرقلا مظعأ يه ؛مودس اهمسا :ةيرقلا نم (لمجلا ةيشاح)
 .سلاحملاب :طارضلا# "قللذ.ريغو" :ةلوقو .ئتدامعلا هركذ امك قدتبلاب [قيرط ىلع ةراملا

 يف وأ انتمحر لهأ يف يأ يواضيبلاك هريغ لاق اذلو «راركتلا يف عقوي ريسفتلا اذه :خلإ هموق نم هانيجنأ نأب

 بوصنم امإ احون :خلإ احون (لمجلا ةيشاح) .باوثلا :ليقو «ةوبنلا ةمحرلاب دارأ :ليق :"نزاخلا" ٍيفو ءانتنج

 :”انينآ" وه: يذلا هلماع ف هعم اكرستم نوكيف "اطول" ىلع اقطع وأ ءجراشلا :هيلإ راغأ امك "ركذا" رامضاب
 ."لمجلا ةيشاح" نم ءامكح هانيتآ احونو :ريدقتلاو



 ءايبنألا ةروس ظ 5 م ا رشع عباسلا ءرجلا

 لبق أ ليل نب #...رذت هل برو :هلوقب هموق ىلع اعد لّداَن ذِإ هنم لدب هدعب امو

 لاك! را : ميظعلا بّركلا ترم هتنيفس يف نيذلا ءُهَلِهَأَو هئئيجتف دُهَل انْبَجَتْساَف طولو ميهاربإ

 ىلع ةلادلا] اَمِتَياَكِب أوْبَدَك تريلا مَوَقْلا َنِم هانعنم ُهَسْرَصْتَو :هل هموق بيذكتو قرغلا يأ

 ركذاَو 229 َنيِعمْجأ َجُهَتقَرْعَأف ءْوَس َمَوَق أونا َرِهْنِإ ءوسب هيلإ اولصي ال نأ ءهتلاسر

 ذإ مرك وأ عرز وه ِثّرَلا ىف نامكحت ذإ امهنم لدبيو ءامهتصق يأ َنَميِلسَو ٌَددْواَد

 ظ يدهس ْمهِمكُل اًنَكَو تتافنا نأب عار الب اليل هتعر يأ ِرَوَقْلآ ُمَنَع هيِف تش
 ترشتلاو تقرفت

 ا ,منغلا باقر ثرحلا بحاصل :3ع دواد لاق .نينثال عمجلا ريمض لامعتسا هيف

 | !ٍ ا "ا

 لاجر مهفصن :نونامث ةنيفسلا يف ناك نم عيمج :ليقو ؛مهئاسنو لاحر ةتس مهتلمحو :خإ! هتنيفس يف نيذلا

 (لمجلا ةيشاح) .هانعمل ليلعت وهف «هيلإ اولصي الثل يأ :هيلإ اولصي ال نأ (لمجلا ةيشاح) .ءاسن مهفصنو
 عست :ليقو ءةنس نوتسو ةعستو ةئام سمح #تلع ىسوم نيبو هنيبو «ةنس ةئام ةِلَع دواد شاع :ناميلسو دوادو

 نم «ةنس ةئام عبسو ةنس فلأ وحن هي يبلا دلوم نيبو هنيبو ءنيسمحو اعست اكِلَع ناميلس هدلو شاعو «نوعبسو
 .عار الب اليل لبإلاو منغلا ىعرت نأ :شفن :هيف تشفن ذإ .يطويسلل "رييختلا"

 عقو امنإو «ئثملا هب داري ريمض هنأ :امهدحأ ,ناهجو "وكح"ل هيلإ فاضملا ريمضلا ف يأ :خ ! لامعتسا هيف

 :اتذ سابع نبا ةءارق ةينثت دارملا نأ ىلع لديو «نانثا عمجلا لقأو «عمج ةينثتلا نأل وأ ءازاحم ةينثتلا عضوم عمجلا

 ءالؤهف هيلع موكحملاو «ناميلسو دواد امثو نيمكاحلل فاضم ردصملا نأ :ىناثلا .ةينثتلا ةغيصب ."امهمكحل"

 نيب عمجلا هيفو !طقف امهدحأل فاضي امنإ وهو «ةدحاو ةعفد هلوعفمو هلعافل ردصملا ةفاضإ هنم مزلي اذهو ؛ةعامج

 :« نيمسلا" نع القان "لمجلا" يف اذك :هلوعفمل هتفاضإ زاحملاو ءهلعافل ردصملا ةفاضإ ةقيقحلا نإف ؛زاحماو ةقيقحلا

 هيلإ فاضملا نوك نع عطقلا نوك عم ءصاصتخالا درب ةفاضإلا هذه نأ :"نايبلا حور" يف لقن ام باوجلاو

 .ممي قلعتملا مكحلل انك و :ليق هنأك ءزاجبا مومع قيرط ىلع الوعفم وأ العاف

 بحاص امهدحأ 3ع دواد ىلع الخد نيلجر نأ ةصقلا كلت لصاحو .هئرح نع اضوع يأ :منغلا باقر

 «تدسفأف يثرح يف تعقوف «اليل همنغ تتلفنا دق اذه نإ :ثرحلا بحاص لاقف ؛منغ بحاص رخآلاو ثرح

 ىدحإ نبا وهو- 23# ناميلس ىلع ارمف اجرخف ؛ثرحلا يف منغلا باقر 3# دواد هاطعأف ءائيش هنم قبت ملف
 يورو ءاذه ريغب تيضقل امكرمأ تيلو ول :#تِفع ناميلس لاقف هاربخأف ؟امكنيب ىضق فيك :لاقف -ةنس ةرشع
 - يذلاب ئتربخأ ام الإ !ةوبألاو ةوبنلا قحب :هل لاقف هاعدف اكَتلع دواد كلذ ربحأف «نيقيرفلاب قفرأ اذه ريغ :لاق هنأ



 ءايبنألا ةروس م رشع عباسلا ءرجلا

 ناك امك ثرحلا دوعي نأ ىلإ اهفوصو اهلسنو اهّرَدب عفتني :3ت3ع ناميلس لاقو

 داهتجاب امهمكحو َنَمْيَلُم ةموكحلا يأ اََمْمَهَمَف .هيلإ اهّدريف اهبحاص حالصإب
 انما امهم لكس لوألل خسان يناثلاو 0 :ليقو «ةاهياف - دواد عمجرزو

 كلذك "طلو نحيي َلاَبجْلأ واد عم اَكرْخَسَو نيدلا رومأب اًمْلِتو ةربن امك دسقلا

 منغلا بحاص عرزيو ءاهلسنو اهفوصو اهنبلب عفتني ثرحلا بحاصل منغلا عفدا :لاق !؟نيقيرفلاب قفرأ وه -
 لاقف «همنغ منغلا بحاص ذخأو هبحاص ىلإ عفد لكأ موي ةئيهك ثرحلا راص اذإف ؛هثرح لثم ثرحلا بحاصل

 نيب نكي مل ذإ ؛هثرح نم تاف امع اضوع يأ :منغلا باقر (يواصلا ةيشاح) .تيضق ام ءاضقلا :ا#تِفع دواد

 ."حورلا" نم توافت منغلا ةميقو ثرحلا ةميق
 لوق ىلإ كل دواد عجر امل الإو ءيحولا قيرطب ال يأ :داهتجاب امهكمتو .اهدالوأو اهنبلب يأ :اهلسنو اهردب

 .نورسفملا هركذ امك ةنس ةرشع ىدحإ نبا 23ع ناميلس ذئنيح ناك و 3ع ناميلس

 دواد مكح ناك ولو «التلَع ناميلس ىلإ اةَتِلع دواذ عجرو ؛"تافصلا" يف ركذ امك يحوب الو :داهتجاب امهمكحو

 يحو خسنو «ذئموي ناميلس ةوبن ىلإ كلذ جاتحيو ؛لوألل خسان يناثلاو ءيحوب :ليقو ءعوجرلا دوادل جي مل يحولاب
 امكح ع دواد هلعف امو احلص 320 ناميلس هلعف ام ناك :دهاجم لاقو ءرخآلا يحوب نيرصاعملا نييبنلا دحأ

 ءاضقلا اذكو حلصلا نإف ؛ءاضق ال ءاتفإ لوألا مكحلا نوكي نأب الإ كلذ ىتأتي ال هنأ ىفخي الو «ريخ حلصلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .زوحجي ال لوألا ءاضقلا دعب
 ناميلس مكحو يحوب 3ع دواد مكحف ءامهيلإ ىحوي ام. نايضقي نييبن اناك امهإف ؛امهنم لكل يأ :يحوب

 ."لوألل خسان يناثلاو" :حراشلا لوق ئيعم اذهو .(لمجلا ةيشاح) .الكلع دواد مكح هب خسن يحوب

 .نحبسي :لاقف ؟نهرخس فيك :لاق الئاق نأك «فانئتسا :ليقو ؛ةحبسم يأ لابحلا نم ةيلاح ةلمج :خلإ نحبسي

 اهنم حيبستلا عوقو رهاظلاو ءراس ثيح هعم ريست تناك :ليقو «حيبستلاب هبواجتف احبسم لابحلاب رمي ناك :ليق
 يذلا وه دواد ناكو «كلذ سانلا عمسو ُهُدتي هللا لوسر فك يف اصحلا حبس امك مالكلا اهيف هللا قلخ «قطنلاب

 .هعم لوعفملا ىلع بصتتي نأو «لابحلا ىلع اقسن بصتتني نأ زوجي "ريطلاو" :هلوقو ."رحبلا" نم ءهدحو عمسي

 هنأ :ياثلاو ءاضيأ تارخسم ريطلاو يأ ءفوذحم ربخلاو أدتبم هنأ :امهدحأ .ناهجو هيفو -اعفر- ٌريطلاو :ئرقو

 (نيلامكلا ريسفت) .نييفوكلا بهذم ىلع لصفي ملو دكؤي ملو ؛"نحبسي" يف ريمضلا ىلع قسن
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 نإو ءهعم امهحيبست ريخست /2) تريلجف اًنكَو هل طشديل ةرتف َدَحَو اذإ .هب هرمأل

 ؛عردلا يهو سول َةَحْنَص ُهَنْملَعَو . يلع دواد ديسلا نراض يأ يك دنع ابسع ناك

 يننلا ةلج ون [متمل ياا 0 سا وهو ءسبلل اهنأل
 ةعسجب ,ء ةتيرباتلس

 نورك يأ : ؟لوسرل قيدصتب يمعن 2: َنوُركَش ةكم لهأ اي َحّتنَأ َلَهَق رق مكوادعا ٍ ا

 بربلا ةنيدس يتأ عالخزإل قرا أ ةيآ يفو ةَفيماَع يأ نمل ايردكم 3 .قللذب

 0 ا اوف كرب ىلا ضوألا لإ ةفرمأب فرج ةتادارإ بس :هعفيفعو

 ةتلع دواد دجو اذإ حيبستلاب يأ «هب امه دواد رمأل يأ «فوذحم لوعفملاو هلعافل فاضم ردصملا :هب هرمأل

 ىلع ناكلم هب رم هنأ كلذ ببسو يأ :سوبل ةعنص .حرفيل يأ "طشنيل" :هلوقو ءلسكلا "ةرتف" :هلوقو «ةرتف
 ؛هبسك نم هقزري نأ هللا لأسف !لاملا تيب نم لكأي هنأ الإ ءلجرلا معن :رخآلل امهدحأ لاقف :نيلجر ةروص

 (لمجلا ةيشاح) .هدي ف نيط هنأك ران ريغب عوردلا هنم لمعي ناكف ءديدحلا هل هللا نالأف

 يأ اهدرسو اهقلحف ءاضارع ديدح عطق يأ : حئافص .ضعب يف هضعب الحادتم اقلح هحجولا اذه ىلع :اهعنص

 ةيناتحتلابو «هلل ريمضلاو ءركب يبأل نونلاب "مكل" نم لدب وأ ميلعتلل ليلعت :مكنصحتل (نايبلا حور) .اهجسن

 ةعنصلل وأ عردلا ليوأت ىلع سوبلل ريمضلاو ءصفحو رماع نبال ةيناقوفلابو ءسوبلل وأ دوادل ريمضلاو ءرثكألل
 ةالص هتتاف يح ليخلا تع ناميلس هللا ين تلغش امل :نسحلا لاق :إ حيرلا ناميلسل (نيلامكلا ريسفت)

 نم ودغي ناكف ءءاش فيك هرمأب يرحت حايرلا عرسأو اهنم اريخ اهناكم هللا هلدبأف «ليخلا رقعف هلل بضغ رصعلا

 ةلثتمم اهلعجو حيرلا هكلم هللا نأ ىلإ ةراشإ ماللاب ربعو .لبابب اهحور نوكيف اهنم حوري مث رخطصإب ليقيف ايليإ
 يواصلا ةيشاح) .هعم اكرتشاو حيبستلا يف هابحاص دق ريطلاو لابحلا نأل ؛دواد قح يف "عم'"ب ربعو :هرمأل

 (لمجلا ةيشاحو
 يأ" :هلوقب عمجلا هجو ىلإ راشأ رهاظلا يف نييفانتم اناك املو «ةنيل ةبيط يأ -ءارلا مضب- ءاحُر :ىرخأ ةيآ يفو

 ةديشلا دارأ اذإف:(ةدارإ بستم ءافعرلا نعم وه امك "هتفيفتع”و ةفضاعلا ظفل لولدع وه امك "بزوحلا .ديدش

 .هرمأ تحتو هتعاط يف اهنأل كلملا يأ :ضرألا (نيلامكلا ريسفت) .كلذك به ةفخلا ءاش نإو كلذك بمت

 (لمجلا ةيشاح)
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 نامي هيطعي ام يقاس هملع كلذ نم © تيلغ تنيك اًنكَو ماشلا يهو
 5 1 سس

 َوُلَمْعَيَو ناميلسل رهاوجلا هنم نوجرخيف ءرحبلا يف واسلوب فل هل تروّصوْغَي

 9 29 ََِِظِفَح َمُهَل انكَو هريغو ءانبلا نم صوغلا ىوس يأ لبد نود المع

 نإ هودسفأ ليللا لبق لمع نم اوغرف اذإ اوناك مهنأل ؛اولمع ام اودسفُي نأ نم
 موعبط ىضحتم وجاب

 عيمج دقفب يلتبا امل َدَُبَر ئَّداَت ذإ هنم لدبيو َسوُيَأ ركذا و .هريغب اولغتشي مل

 نادم أ 0س تحوز الإ كل ىلغ 0 لل ا لالا

83 
3 

 6 تاي#

 0 00 ةداتقاو :بيسحلا هلاق 5

 5 رج نا رت: يب زادت
 در ل نعل ا يك سلا عل لا وم نسل و مهل اَنَبَجَتْساَف © َتريِحرلأ مَحَرأ

 نيريدقتلا الك ىلعو «ةفوصوم وأ ةلوصوم "نم" نوكت نأ زوجي :خإ نوصوغي نم .هلبق ام. رمألا ةبسانمل نايب :هيطعي
 ؛"نم" نيعم ىلع المح ريمضلا عمجو «هلبق راحلا يف ربخلاو «ادتبالا ىلع عفر وأ حيرلا ىلع اقسن بصن امإ اهلحمف

 (لمدللا ةيشاح) ."نيمسلا ريسفت" .يعور عملا بناج حشرت املف :"نيطايشلا" :هلوق يف عمجلا مدقت كلذ نسحو
 المع اولمع اذإ نيطايشلا ةداع نم ناكو ءاولمع ام اودسفي نأ نم هانظفح :جاجزلا لاق :2إ اودسفي نأ نم

 هل لمعيل ناسنإ عم اناطيش ثعب اذإ ناك ناميلس نأ :ةصقلا يفو «هوبرخو هودسفأ ليللا لبق هنم اوغرفو راهنلاب

 ."بيطخلا" يف امك «هبرخيو لمع ام دسفي الئل ؛رخآ لمعب هلغشأف ليللا لبق هلمع نم غرف اذإ :هل لاق المع

 امك «ةنس رشع ثالث ثبل هنأ حيحصلا :ظفاحلا لاق ءاعوفرم سنأ نب كلام نع متاح يبأ نبا هاور :ةرشع نام وأ

 .لوق ريدقتب ةزمهلا رسكب ئرقو :ةزمهلا حتفب (نيلامكلا ريسفت) .هد#» سنأ نع نابح نبا هححصو ريرج نبا هجرخأ
 ضرع نع كلذب ىفتكاو ءاهبجوي امي هسفن ركذ ام دعب ةمحرلا ةياغب هبر فصو ع نيمحارلا محرأ تنأو

 هللا هالتباف «هلامو ةلهأ رثكو هللا هأبنتسا ءقاحسإ نب صيغ دلو نم ايمور ناكو :لاؤسلا يف افطل ؛بولطملا

 وأ فسوي نب اشي تنب ريخام هتأرما نأ يورو «هندب يف ضرملاو هلاومأ باهذو مهيلع تيب مدهب هدالوأ كالمب

 (ةنس نينامث :تلاقف ؟ءاحرلا ةدم تناك مك :لاقف ؟هّلل توعد ول :اموي هل تلاق فسوي نب ميثارفإ تنب ةمحر

 (يواضيبلا ريسفت) .يئاخر ةدم يئالب ةدم تغلب امو هوعدأ نأ هللا نم يبحتسأ :لاقف
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 هل اويحأ نأب ثانالاو روكذلا هدالوأ .ةلهأ تقام قُم نم في ام اًنَفَفُكَف ةعاذت

 ناكو ءاميابش يف ديزو هتجوز نم َرْهَعُم ِمُهَلْتِيَو عبس وأ ثالث نيفنصلا نم لكو
 حمقلا ردنأ ىلع امهادحإ تفر «نيتباحس هللا ثعبف ؛ ,ريعشلل ٌرَدْنَأو حمقلل و دنأ هل

 ّنِّم هل لوعفم َدَمْحَر ضاف ىتح َقرولا ريعشلا ردنأ ىلع ىرخألا تغرفأو .بهذلا

 اذَو َسيِرْدإَو ليِجمَسإ رق كا | .اوباثيف اوربصيل 6 هب ةدسعللا قركسوو ةفص اًنِدنع

 اعبي ونيت أو : ايضاح نععو هلل ”ةعاط ىلع 7 َنيِربَّصلآ َنِم لك لفك

 مايصب لفكت هنأل ؛لفكلا اذ يمسو .اهل م2: تريجلّصلا م ِمُهَنِإ ةوبنلا نم
 351531171511211 ل ا ا 2 هليل عيمج مايقبو هراش عيمج

 لستغي نأ هرمآف ءاما نيع تحرحف ضكرف :ضرألا كلحرب ضكرا :هل. لاق هللا نأ يور. :رمع نف هيام انفشكف

 ءلعفف ىرخأ ةرم ضرألا هلجرب برضي نأ هرمأف ,ةوطخ نيعبرأ ىشم مث ؛هرهاظب ناك ءاد لك بهذف لعفف ءاهنم

 ئععم وهو ؛ناك ام حصأك راصف «هنطابب ناك ءاد لك بهذف برشف اهنم برشي نأ هرمأف ؛دراب ءام نيع تعبنف
 (يواصلا ةيشاح) (4 ١ :ص) 'ٌباَرَشَو ُدِراَبَلَسَتْعُم اذه كلج رب نَضكْرا# :"ص" ةروس يف ىلاعت هلوق
 هتأرما ىلإ در ىلاعت هللا نأ يورو «كلذ يف نيليوأتلا دحأ اذهو ءمهلاجآ ءاهتنا لبق اوتام مهنأل يأ :هل اويحأ نأب

 ةفلتخم تايارو ةريثك لاوقأ هيفو ؛ن5# سابع نبا نع يورم وه امك ءادلو نيرشعو ةتس هل تدلوف اهبابش
 (لمجلا ةيشاح) .رشع ةعبرأ وأ ةتس مهتلمجف :عبس وأ ثالث :تابظاإلل افويخ اهابك رت

 يذلا عضوملا :ربيخ نزوب رديبلاو ."راتخم" ؛ردانألا عمجلاو ماشلا لهأ ةغلب رديبلا وهو رمحأ نزوب :ردنأ هل ناكو
 :هلوقو .ربلا :ةيسرافلاب حمق "حمقلل" :هلوق (لمجلا ةيشاح) .افورصم نوكيف سنج مسا "ردنأ"و ؛ماعطلا هيف سادي

 لك رثكو لاسو ىرج يأ :ضاف ىتح .ىرجو لاس يأ ”"ضاف ىح" :هلوقو .تبصو ترطمأ يأ "تغرفأ"
 (نيلامكلا ريسفت) .مكاحلاو نابح نبا هححصو ؛«سنأ نع متاح يبأ نباو ريرج نبا ىور اذك ءامهنم
 هتوبن دعب شاعو «ةنس يتأمب هتوم دعب ثعبو «ةنس ةئام. هتوم لبق مدآ ةايح ف دلو ,حون دج وه :خإ سيردإو
 (لمجلا ةيشاح) .ةنس فلأ حون نيبو هنيب ناكو «ةنس نيسمحو هتام عبرأ هرمع ةلمج نوكتف «ةنس نيسمحو ةئام

 .بصنلا ىعمب ءاجو ةلافكلا لفكلا (يواصلا ةيشاح) .بويأ نبا وهو ءرشب همساو «هبقل اذه :لفكلا اذو
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 اَذ ركذا و .ًايبن نكي مل :ليقو .كلذب ىفوف ءبضغي الو سانلا نيب يضقي نأو
 يأ هموقل اًبِضَعُم َبَهُذ ذإ هنم لدبيو «ىّتم نب سنوي وهو توحلا بحاص نوُنلآ
 يأ ِهّيَلَع َرِدَقَت نَل نأ ّىَظَف كلذ يف هل نذؤي ملو ,مهنم ىساق امث مهيلع نابضغ

 ىف ىَداَنَق كلذب هيلع قّيضن وأ توحلا نطب ف هسبح نم انيضق ام هيلع يضقن
 ظ2”ظ0101011111 .عترملا نلقي ةيلظو رجيبلا ةيبلظو .زيللا ةيلالغ يبتلاولا

 ."بيطخلا" يف امك ءيرعشألا ىسوم وبأ هلئاق "ايبن نكي مل :ليقو" :هلوقو ؛مهنيب مكحي يأ :خلإ يضقي نأو
 ةرابعو .اح اص ادبع ناك لب يأ :خلإ ايبن نكي مل ."ريبكلا" نم ءروهمجلا هيلعو نسحلا هلاق ين هنأ حيحصلاو

 :دهاجمو هذ يرعشألا ىسوم وبأ لاق .حلاص لمعب لفكت حلاص دبع لب ايبن نكي مل :ليقو :"يخركلا'
 ضرغلاو ؛مالسلا امهيلع سيردإو ليعامسإب هركذ نرق ىلاعت هنأ روهمجلا هيلعو نسحلا هلاق ين هنأ حيحصلاو

 (لمجلا ةيشاح) .ءايبنألا ةروسب ةبقلم ةروسلا نألو «هتوبن ىلع كلذ لديف ؛هدابع نم ءالضفلا ركذ
 ىلع تسيل ةلعافملا نأ ىلإ هب راشأ :مهيلع نابضغ يأ (يواصلا ةيشاح) .همأ مسا :ليقو «هيبأ مسا ىش ةنزب :ىتم

 نيح هوبضاغو هموق بضاغ يأ ؛ةكراشملا نم اياب ىلع نوكي نأ لمتحيو ؛ترفاسو تبقاعك ؛ةكراشم الف اجاب
 .باهذلاب يأ "كلذب نذؤي مل و" :هلوقو «ةدباكملا ةاساقملا :مهنم ىساق امث (لمجلا ةيشاح) .رمألا لوأ ف اونمؤي مل

 وأ ءانتردق هيف لمعن مل ىعملا :ليقو «ةردقلا نم ال قيضلا وأ ءاضقلا ئيعمب ردقلا نم وهف :خلإ هيلع يضقن يأ
 تقبس ةيناطيش ةرطخ وأ ءانرمأل راظتنا ريغ نم هموق ةمغارم يف هيلع ردقن نل نأ نظ نم لاحب هلاحل ليثمت وه

 (نيلامكلا ريسفت) .ةغلابملل انظ يمسف «همهو ىلإ
 نرتير توق نظي ىف هقماطمو [ميئامللا يسفر مكاذل نيور انك دوه ياا هربقا ذ8/] :6] هسيح نم
 كلذ ىلإ ىلاعت هللا ىحوأو «تاعاس عبرأ ثكم هنأ :"يواضيبلا" يفو ."نزانخلا" يف امك «ةثالث وأ مايأ ةعبس وأ اموي
 (لمجلا ةيشاح) .انجس هل كانلعج امنإو ؛كل اقزر سيل هنإف ؛امظع هل مشت الو امحل هل لكأت ال :توحلا

 رحب ىتأ ابضاغم جرح نيح هنأ يور ؛ىدانف توحلا ماقتلاو ةعرقلا نم ناك ام ناكف يأ ؛ةحيصف ءافلا :ىدانف

 لاق «لاحب رح ملو تفقو رحبلا يف ةنيفسلا تطسوت املف ء.مهعم بكرف ةنيفسلا اوؤيه اموق دحوف ؛مورلا
 اذمي انيلتبا اذإ انتداع نمو ؛ءقبآو صاع اهيفو الإ اذه لعفت ال ةنيفس نأل ؛قبآ دبع وأ صاع لحر انه :نوحالملا

 ىلع اهلك اهيف ةعرقلا تعقوف تارم ثالث اوعرتقاف ءرحبلا يف هانيقلأ ةعرقلا هيلع تعقو نمف ؛عرتقن نأ ءالبلا
 ىلاعت هللا ىحوأف «هعلتباف توحلا ءاجف ءرحبلا يف هسفن ىقلأف «قبآلا دبعلاو يصاعلا لحرلا انأ :لاقف «ةتِلَع سنوي
 (نايبلا حور) .اماعط هلعجأ ملو هل انجس كنطب تلعج ينإف ؛ةرعش هنم يذؤت ال نأ :توحلا ىلإ
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 نم يباهذ يف 2 2) تطأ نب تك ىنإ كتم تنأ كلِ َهَلِإ هل .نآأب يأ ن

 امك كلياذكو تاسلكلا كله وقل ني ةنيجتو مل انبجعشآق .نذإ الب يموق نيب

 لدبيو اًيركَر ركذا َو .نيعاد انب اوثاغتسا اذإ مهرك نم 20 َنيِيِمْؤُمْلا ىبش هانيحن

 © تيئِروْل ريح َتنأَو ئئري دلو الب يأ اَدَرَق ٍَرَدَن ال ِبَر :هلوقب ءُهّبَر كات ْذِإ هنم
 شل 2 ادلو ىّيعي ل اََبِهَوَو هءاذن ,هل اًنَيَحََساَف .كقلخ ءانف دعب يقابلا

 تروغرسُي أوئاك ءايبتألا نيم ركاذ نم يف هَنإ اهمقع دعب .كلولاب تنأف دُدَجوَر

 أ تاكو انباذغ نم 1 انتمحر يف اًبْغَر اَنَتوُعْدَيَو تاعاطلا ِتَرْيَخْلا ىف ١ نوردابي

 هتظفح اَهَجَرَف َتَنَّصحَأ لآ رم ركذا و .مهتدابع يف نيعضاوتم /جإ) َتيِعِشَخ اََل
 0 اهعرد بيج يف خفن ثيح ليربح يأ اَنِحوُر نِم اًهيِف انَحَفَنَف لاني نأ نم

 ربخلا اهدعب ةيفنملا ةلمحلاو ,فوذحم اهمساو ةليقثلا نم ةففحملا اهأ :امهدحأ ,ناهجو "نأ" ف زوحي :خإ هلإ ال نأ

 ,حيبست هطسوأو «ليلق ءاعدلا اذه لوأو (نيمسلا ريسفتلا) .هفورح ال لوقلا نعم. وه ام دعب اهنأل ؛ةيريسفت اهنأ :ياثلا

 (لمجلا ةيشاح) ."هل بيجتسا الإ ءاعدلا اذهب اوعدي بوركم نم ام" :525 يبلا نعو «بنذلاب اهرارقإ هرخخآو
 (ةيمجنلا تاليوأتلا) .هدكآو هجو فطلأ ىلع بنذلاب فارتعالا نمض يف هءاعد يأ :هل انبجتساف

 . حورلا نم «نيعستو اعست هتجوز رمع غلبو ؛ةنس ةئام ايركز رمع غلب ناكو «ذوقاف تنب وأ نارمع تنب عاشيإ :هجوز
 يأ «لاحلا عقوم ناعقاو ناردصم امهنأ ىلع ابصتني نأو «هلجأ نم لوعفملا ىلع ابصتني نأ زوحي :خ! ابهرو ابغر

 (نيهسلا رتسفت) .هنم عون كلذ نأل باو وو ووو حد لا

 (يواضيبلا ريسفتلا) .مارح وأ لالحب دحأ هيلإ لصي يأ :لاني نأ نم

 ةيشاح) !عنمأ هاوس امل تناك لاني نأ نم اهبيج تعنم اذإ اهنأل ؛اهبيح اهجرفب دارملا نأ ىلإ راشأو :اهعرد بيج يف

 (نايبلا حور) .فوذحملا لوعفملا نم لاح "اهيف" :هلوقف ءاهفوج يف انئاك ىسيع انييحأ يأ "اهيف انخفنف" نععمو (لمجلا
 هحوُر ّْنِم هيف َخْفْنَو ُهاَوَسْإَ) :لحو زع ىلاعت هللا لاق «هئايحإ نع ةرابع ءيش يف حورلا خفن :لاقي ام عفدنا انهه نمو

 هحور ىسيع يف انعخفتف نعملاو :لمجلا ةرابغو الكلع ىسيع ءايحإ دوصقملاو «عرم ءايحإ ىلع: لدت ةيآلاف مق :ةذحسلا)

 .لاقي ام عفدناف «ليربج انحور بيج نم خفنلاب ءاوملا ءارحإ هيف هانيرجأ يأ ءاهفوحج ف اهيف
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5 
 عا

 ١ 5 اج ا 2 نير كت تدل دع 5 :

 ةكئالملاو نجلاو سنإلا 29 َتريِمَطَعلْل ةّياَء اآَهَتَبآَو اَهَئلَعَجَو ةَكِلَع ىسيعب تلمحف

 ع للا 1 85 5 8

 «نوبطاخملا اهيأ مكنيد َجُكُتَمَأ مالسإلا ةلم يأ َءهْذَه ّْنِإ .لحف ريغ نم هتدلو ثيح
 ربو يصد مرا ها ٠ 2 د -. ديك 5
 2 .نرودبعاف مكبر اَناَو ةمزال لاح ةَّدِح'اَو ةمأ اهيلع اونوكت نأ بجي يأ

 نيفلاختم «مهنيد رمأ اوقّرفت يأ هَ مُهَرْم نيبطاخملا ضعب يأ ْأَوُعّطَقَتَو .نودحو

 يأ هو تروق انُلإ لك ::ىلاعت' لاق :ئراصنلاو .دوهيلا .قئاوط مهو همي

 دوحج يأ َناَرْفَك اَلَف ٌنِيْؤُم َوهَو ِتَحِلَّصلآ َِم َلَمْعَي نَمَف .هلمعب هيزاجنف
 ١ 0 22 .هيلع هيزاجنف هبتكب ةظفحلا رمأن نأب م2 -ترومبك هل انِإَو -يِعَسِل

 ةلزنم هليزنتب "اهيف انخفنف' :هلوق نيعمو ءانحور ةهج نم "انحور نم" نعم نأ ىلإ ريشي :ىسيعب تلمحف
 . نيملاعلل ةيآ" :هلوق دحو كلذلو ءامهاح وأ امهتصق يأ :ةيآ اهنباو اهانلعجو (نيلامكلا ريسفت) .مزاللا

 ةيآ راصف ءرخآلل همامضناب ةيآ اهنباو ميرم نم الك نأل ؛لوألا قباطي مل امنإو :"نيمسلا" يفو (يواضيبلا ريسفت)
 وهو «كلذك همأو ةيآ ميرم نبا انلعجو يأ ءسكعلاب وأ يئاثلا ةلالدل ؛لوألا نم فذح هنإ :لوقت وأ ؛ةدحاو

 (لمجلا ةيشاح) .(77:ةبوتلا) ُهوُضْرُي نأ َّقَحَأ ُهَلوُسَرَوُهَلاَوظ :هلوق يف فذحلا ريظن
 ىلع تقلطأ مث ؛ةعامجلا لصألا يف ةمألاو «مالسإلا ةلم ىلع دوعي ةراشإلا مسا نأ ىلإ رسفملا راشأ :مكتمأ هذه نإ

 الو رييغت الف كي دمحم ىلإ مدآ ندل نم هيف فالتخا ال مكتلم مالسإلا ةلم نأ :نيعملاو ؛عامتجالا مزلتست امغأل ؛ةلمل

 هذه ركذ ةمكحو .لضم لاض ءاهنع جراح وهف ةلملا يف لدبو رّيغ نمف «ع ورفلا يف رياغتلا امإإو ؛نيدلا لوصأ يف ليدبت
 (يواصلا ةيشاح) .لسرلا نم هلبق نم دئاقع فلاخت دئاقعب ثعب ٌدلل هللا لوسر نأ مهوتي ام ٌعفد صصقلا بقع ةيآلا

 (نايبلا حور) .لوصألا يف نوقفتم مهفإف ؛ءايبنألا نيب اميف ةفلتخم ريغ يأ ,"مكتمأ" نم لاح يأ :ةمزال لاح
 (نيلامكلا ريسفت) .ةلقتنم ال اهلل ةمزال يهو «ءايبنألا نيب اميف ةفلتخم ريغ امنأ ةدحاو امفوك ئععم نإف :ةمزال لاح

 نيد ىلع اونوكي مل عيمجلا نأب هللا نم رابخإ اذهو :مهنيد يف اوفلتخاو مهرمأ ف اوقرفت يأ :مهرمأ اوعطقتو

 ءافلاو انه واولا ركذو «نينمؤملا يف ىوقتلاو انه ةدابعلا ركذ ف ةمكحلاو «كلذب ةغلابلا هتيمكح قبسل ؛دحاو

 ركذ هبسانف لسرلل كانه باطخلاو «ديحوتلا ركذ هبسانف رافكلل انه باطخلا نأل :ليقو .ءننفت :ليق ؛كانه

 ام فالخب «لبق نم الصاح ناك قرفتلا نإف ؛انه دارملا وهو بيترتلا يضتقت ال امنأل ؛انه واولاب ىتأو .ىوقتلا

 (يواصلا ةيشاح) .ءافلا هبسانف «لسرلا لاسرإ دعب لصح قرفتلا نإف ؛قأي
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 عنتمم يأ 5 َتوعِجَري ةدئاز ل ٍبّهَنَأ اهلهأ ديرأ لا ِةَيَرَف ىَلَع ُمَرَحَو
 ريدا .دوطجتلاب فايل اذإ مهعوجر عانتمال ةياغ " جَح .ايناذلا نمل مهعوجر

 ماع نب

 يأ «فاضم هلبق ردقياو («نيتليبقل نايمسفأ ناعسا هك رتو زمهلاب ُحوُجَأَمَو ُحوُجَأَي

 م تأ :ن : ضرألا نم عفترم بدح لك نم مهو ةمايقلا برق كلذو امه دس

 هك دقن و ساع ةهم 8 25 ه8 8 مه اذِإف ةمايقلا موي يأ ٌقَحْل ُدَعَولاتَرََقاَو .دوعرسي

 مدع ةتبلا عنتمم يأ ءانيلإ نوعجري ال يأ نوعحري ال هنأش :ىلاعت هلوق عمو «ةدئازب سيل "ال" :نورحآلا لاقو :ةدئاز ال

 عنتمملل ريعتسا مارحلا نأ نعي :خلإ مهعوجر عنتمم يأ ."نوعجري ال مهنأ" :هلوقل ربح "مارح"و «ءازجلل انيلإ مهعوجر

 عوفرم "نوعجري ال مهفأ"و ءأدتبم "مارح" نأ ىلإ اذهب حراشلا راشأو ءلوصحلا وجرم ريغ امهنم الك نأ عماجي دوجولا
 هس نم اضخلم ءارخؤم أدتبم "نوعجري ال ا امدقم اربح برعي نأ ىلوألاو «ربخلا نع نيعأ هب

 ةقلعتم اهأ :ياثلاو ." يحسم ةقلعتم اهأ :اهدحأ ؛هحوأ "تيح" قلعتم ف صخلتو :"نيمسلا" يف :خلا ىتح

 "يح" ف صخلتو ."نوعجري"ب ةقلعتم اهنأ :عبارلا ,"اوعطقت"ب ةقلعتم اهأ :ثلاثلا ؛نيعملا هيلع لد فوذحمت

 (تحتقف اذإ يف يلا يأ) "اذإ" باوج يفو ؛"ىلإ' نعم. رج فرح اههأ :يناثلاو ؛«ءادتبا فرح امنأ :امجدحأ ؛ناهجو
 (لمجلا ةيشاح) .نوثعبي ذئنيحف :هريغ هردقو ءانليو اي اولاق :قاحسإ وبأ هردقف «فوذحم هنأ :امهدحأ ؛ناهجو

 .ةمايقلا موقت ىح لوزي ال مهعوجر عانتما نأل :مهعوجر عانتمال ةياغ

 .هريغو "بيطخلا" نم ؛جوجأمو جوحأي اهنم ةعست ءءازجأ ةرشع سانلا :لاقي ءامهيلإ فاضم دسلاف :امهدس يأ

 مهمد ًالمتف ؛مهيلع هئاعدب نوكلهي مث ضرألا ىلإ ةتلع ىسيع انديس لوزن دعب يأ :خلإ ةمايقلا برق كلذو

 ارطم هيلإ لسري مث تيب يعطل بياسقاسب راسل ولع مهي نا لس «ضرألا مهفيجو

 ؛نينمؤملا وأ التل ىسيعل لاحلا ميقتسيو قزرلا رثكيف «كرمث ىبنا :ضرألل هللا لوقي م ؛مهراثأ نب ضرألا لسغيف
 ف نوحراهتي سانلا رارش ىقبتو ؛.ملسمو نمؤم لك حور ضبقت ابيط احير مهيلع هللا ثعب كلذك مه امنيبف
 نأ امك رهش ردقب ةنسلا نكل ؛ةنس نورشعو ةئام ةخفنلاو التل ىسيع توم نيبو ؛ةعاسلا موقت مهيلعف ءضرألا
 ةرشع قنث ردق ىلوألا ةخفنلاو 30 ىسيع نيب نوكيف ؛ةعاس ردقب مويلاو «موي ردقب ةعمجلاو ؛ةعمج ردقب رهشلا
 (لمجلا ةيشاح) .ةداتعملا نينسلا نم ةنس

 "راصبأ"و «مدقم ربخ "ةصخاش'"و «ةصقلا ريمض "يه" نأ :دوجألا وهو امهدحأ ,ناهجو هيف :خإ يه اذإف
 نأ :يناثلاو .نيب رصبلا بهذم اذهو ءاهيئزجب حرصم ةلمحب الإ رسفت ال األ يأ ؛ربخ ةلمحلاو .رخؤم أدتبم
 رمسق نأآل ؟ةيقركلا ةيهدح ىلع يعمي اغا اذهو ةريكل دبع فم نفع "راضبأ" و ادعم ةضخحاش"ا توك

 (نيمسلا ريسفت) .ةلمحللا ةوق يف هنإف ءلعفلا لمع لماعلا درفملاب رسفي مهدنع ةصقلا
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 انَلَيَر هيبنتلل ّي نولوقي ءهتدشل مويلا كلذ يف أوُرَمَك َنيِذَّلا ُرَصَِبَأ ٌةَصِخدَش ةصقلا يأ
 انسفنأ مب دب تريملظ اًنح َلَب مويلا اَذَه َنِّم ِةَلْفَغ ىف ايندلا يف انك َنَق انكاله

 نم هروق هيأ بود نِم َروُدُبْعَت اَمَو ةكم لهأ اي َمُحِْنِإ .لسرلل انبيذكتي
 9 َتراك َوَل .اهيف نولخاد , تفوفيألا هَل رن اه اهدوقو َمَئَهَج ٌبَصَح ناثوألا
 هيف .نيدربعملاو نيدباعلا نم ةَكِسَو اهرلسد. افوكزو ام مفمعز امك ٌةَهلإ» تاثرألا

 .اهنايلغ ةّدشل ؛ائيش 2) َتوُعَمْسَي ال اَهيِف َمُهَو ٌريِفَر اًهيِف نيدباعلل ْمُهَل () َنوُدِلَخ
 ل ىضتم ىلع ارا وهف ةكدالو حلاو وزع د :ىرغبزلا نبا لاق امل لزنو

 *2) َنوُدَعبُم اَْنَع كِينلوُأ ركذ نم مهنمو َقَسْحْلَآ ةلزملا اني مُهَل َتََبَس تذل نإ مدت
 9 َنودِلَخ ميعنلا نم ٌمهَسفنا تَهَتْشا ام ىف ّمهَو اقوص اهسيييجس تروعمس ال 2 : ها ب ب ىلا دع هع ص د سوح كت ف مدع يح

 يع 5

 اع

 حتف اذإ صحاش وهف هرصب صخش :لاقي :ةصخاش .هيف مه ام لوه نم فرطت نافحألا ةعفترم يأ :ةصخاش

 موي لصحي امنإ راصبألا صوخشو ءازجلاو ءايندلا مايأ رخآ يف لصحي قحلا دعولا بارتقاو دسلا حتف :ليق نإف .هينيع

 (نايبلا حور) .مدعلا ىرحجم يرحي ليلقلا توافتلا نأ :باوجلاف !؟نيبراقتم انوكي نأو دب ال ءازحلاو طرشلاو «ةمايقلا

 (نيلامكلا ريسفت) .لوصوملا نم لاحلا عقوم ةعقاو اهنأ لوقلا ريدقتب ريشي :انليو اي نولوقي
 ىمري يأ رانلا هب بصحت ام :بصح (نيلامكلا ريسفت) .اهعضوم ريغ يف ةدابعلا انعضوبو لسرلا بيذكتب :نيملاظ

 يأ ءبرضي برض باب نم رفزي رفز :"سوماقلا" يفو (يواضيبلا ريسفت) .ديدش سفنتو نينأ :ريفز .اهيلإ هب
 ران نم تيباوت يف اولعج اهيف دلخي نم رانلا يف ىقب اذإ :ةيآلا هذه يف دوعسم نبا لاق «هايإ هدس دعب هسفن ج رخأ

 نوعمسي الف ران نم ريماسم اهيلع ىرخأ تيباوت يف تيباوتلا كلت مث .ىرحخأ تيباوت يف تيباوتلا كلت تلعج مث
 (لمجلا ةيشاحو نزاخلا ريسفت).هريغ بذعي ادحأ رانلا يف نأ مهنم دحأ ىري الو

 قلخلا ءيس :هانعم ءرصقلاو ءارلا حتفو «ةلمهملا نيعلا نوكسو ءابلا حتفو ةمجعملا يازلا رسكب :ىرعبزلا نبا

 ىلعأ يف ةنجلا نأل :نودعبم (لمجلا ةيشاح) .ةصقلا هذه دعب ملسأ دقو «يشرقلا هللا دبع دلاو بقل وهو .«ظيلغلا

 ل اك نو :ىلاعت هلوق عم كلذ فيك :تلق نإ 0 نع يأ نايلي .نيلفاسلا لفسأ يف رانلاو «نييلع

 اذإ نينمؤملا نإف ؛اهملأو امياذع نع نودعبم دارملا نأب بيجأ !اهنم برقلا يضتقي دورولاو 7١( :ميرم) هكاَهْدراَو

 (يواصلا ةيشاح) .دورولا يئاني ال اذهو «يبه انطأ . دق كرون نإف ؛نمؤم اي زج :لوقتو دمخت رانلا ىلع اورم
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 ةكِبَتَملا مهلبقتست روق رانلا ل دبعلاب رمؤي نأ وهو كَل عَّرفْلا مهن

 يف 2) َروُدَعوُن ردك ىذَل ُمُكْمْوَي اًذنَه :مهل نولوقي «روبقلا نم مهجورخ دنع

 كْلَم مسا لجنلا نسكح ةآمكلا ئوظت هلبق اردقم "كذا" ب :بوصنم َمْوَي :اينانل
 باتكلاو ؛ةفيحصلا لجسلا وأ .ةدئاز ماللاو .هتوم دنع مدآ نبا ةفيحص بحال

 نع ٍقلَخ َلوأ آن آنَأَدَي اَمُت اعمج '«بككللا :هءارق فو . "ىلع" نعمت ماللاو «هبوتكلا ئ 6

 "ام"و "كلو ىلإ داع هريمضو "فعلا 2 97 فاكلاف ,همادعإ دعي . ب مدع

 ٠ عع عرس ةراعااس هزاععس رع ا هيمذو عودا ع هي هذس هه هلبق ارذقم "اندعو'ب بوصنم اَئيِلَع اًَدَعَو ةيردصم

 ءاهنم جورخلا نم نوسئييو اهلهأ ىلع رانلا قلغت نيح وه ربكألا عزفلا :ليقو :2إ دبعلاب رمؤي نأ وهو
 معأ اذهو ,ةمايقلا موي لاوهأ وه :ليقو رانلاو ةنحلا نيب ت وملا حبدي نيح وه :ليقو ءربكألا عزفلا مش لصحيف

 .اف#ذ سابع نبا هلاق :هيلإ تعفر اذإ لامعألا بتك يوطي كلملا اذه نإف :كلم مسا (لمحلا ةيشاح) .مدقت ام

 ماللاو ."يط" لوعفم وهو ؛ةفيحصلا باتكلا نم دارملا نأ نيعي ؛هتوم دنع :هد١ نبا ةفيحص (ريبكلا ريسفتلا)

 (نيلامكلا ريسفت) .اهسفنب ىدعتي ىطلا نأل ؛لمعلا ةيوقتل ةدئاز

 نم هيف ام ىلع لجسلا يطك ىعملاو ؛"ىلع" عمم. ماللاو «بوتكملا ئيعم باتكلاو :ةفيحصلا لجسلا وأ

 ماللا يضاقلاو يرشخمزلا لعجو .«بوتكملا ىلع عقوي مث «ءانبلاك ردصملا هلصأ باتكلا .ةباتكلا دعب بوتكملا

 قىوسم هعضوو ةثيوستو اهلبق ةباتكلا لحأل ؛راموطلا يطك ايط :ئعملاو (ةباتكلا وعم باتكلاو عةلعلا وعما

 (نيلامكلا ريسفت) .ىرخأ ةرم هتيوست ىلإ جاتحي ال ىح ايوطم
 صفح أرق :"بيطخلا" يف لاق ءسنجلل باتكلا ف ماللاو فلألاف دارفإلا ةءارق ىلع امأو يأ :اغمج "بتكلل"

 فلأ ءاتلاو فاكلا نيبو «ءاتلا حتفو فاكلا رسكب نوقابلاو ؛عمجلا ىلع ءاتلاو فاكلا مضب يئاسكلاو ةزمحو

 موي مهديعن كلذك ءالرغ ةارع ةافح مقاهمأ نوطب يف مهانأدب امك يأ :قلخخ لوأ انأدب امك .دارفإلا ىلع
 لوألا قولخملا انأدب امك ئعملاو ءفوصوملل ةفصلا ةفاضإ نم هل "لوأ" ةفاضإو «قولخملا ئعم قلخلاو .ةمايقلا

 (يواصلا ةيشاح) .اينأت ةديعن

 هب لوعفم "قلخ لوأ'"و .فاكلاب رج لحم يف اهتلصو ةيردصملا "ام"ف ءاهتلص "نأدب"و يأ :ةيردصم امو

 . لمجلا ةشاح" نم .دوجولا ىلا مدعلا نم هانز ربأ امك يأ ءهل انثدب لثم ةداعإ قلحت لوأ كليعن :نيعملاو "ال



 ءايبنألا ةروس ؛؛ه رشع عباسلا ءرجلا

 روُبرلا ىف اَمَبَتك دَقَلَو .اندعو ام 229 تيلِعف امك اَنِإ هلبق ام نومضمل لك وم وهو

 .رأ هللا دنع يذلا باتكلا مَآ ىنعمب كلا ِدَحَب ْنِم ةلزنملا هللا بتك يأ باتكلا ىنعمب

 اًدنَه ىف َّنِإ .حاص لك يف ماع محن َتوُحِلَّصلآ َىِداَبِع هنري ةنجلا ضرأ َضَرألا
 اي كَلَتَلَسَرَأ آَمَو .هب نيلماع م29 تريِدِبَع ِمَوَقَل ةنحلا لوخد يف ةيافك اْعَلَبَل نآرقلا

 آَمَنَأ َ]ِإ ْحوُي اَمّنِإ لق .كب ناو سنإلا م َتيِمَلَعلَب ةمحرلل يأ ٌهَمْحَر اَّلِإ دمحم
 َتروُملَسُم رثنأ َلَهَف هتينادحو الإ هلإلا رمأ يف ّىلإ ىحوي ام يأ .ةيسوشلا شعت

 5777 آ] آ .رمألا يعم ماهفتسالا ؟هتينادحو نم َّنيلإ ىحوي امل نوداقنم محن

 ماو" اا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةصاخ الَتِلَع دواد باتك ال سنجلا هب دارملا نأ نيعي :باتكلا ىنعمب

 امك «ةاروتلا ركذلا نم دارملا :نورخآلا لاقو .هريغ حرص امك ظوفحلا حوللا هنم دارملا :2! باتكلا مأ ىنعم

 هلوق ةنخس ييتيامنك ”ةئلبلا يبا املا :امك سابع نبا هلاق امك :ةنجلا ضرأ . ياواضيبلاو:ةوعسلا نبأ" يف نسل

 لاقو (74:رمزلا) ؛ْءاَشَن ْتِيَح ِةَنَجْلا َنِم ْاَوَبََت ضْوَلا انَنَرْوَأَو ُهَدْعَو اَنَقَدَص يِذَّلا هَل ُدْمَحْلا اوُلاَقَو© :هنأش ىلاعت
 راهظإب هنأش ىلاعت هنم دعو اذهو «نوملسملا اهحتفي رافكلا ضرأ يهو ايندلا ضرأ ضرألا نم دارملا :نورخآلا

 .هريغو "ريبكلا"و "دوعسلا يبأ" يف امك ءهلهأ زازعإو نيدلا

 (لممجلا ةيشاح) .رفاسملا غالبك ةنحلا داز نآرقلاو «ةيافك يأ ةغلبو غالب ءيشلا اذه يف :لاقي :خل ! ةيافك

 امإو «ةمحرلا سفن هلعج نأ يف ةغلابم لاحلا ىلع بصتني نأو «ةمحرلا لجأل يأ هل الوعفم نوكي نأ زوحي :خلإ ةمتحر الإ

 (لمجلا ةيشاح) ."ةادهم ةمحر انأ امنإ «سانلا اهيأ اي" :ثيدحلا يفو ءمحار ئيعمه وأ ةمحر اذ يأ فاضم فذح ىلع

 اًضيأ ةمحرو ؛«لاصيتسالا باذعو خسملاو فيينا هس جو هنأل ؛ارفاك و انمؤم ارجاف داري يأ :نحجاو سنإلا

 ةمحر وهف رفك نمو «؛ىرخأو ايند هل ةمحر وهف نمآ نمف ؛ىمظعلا ةداعسلا ىلإ قلخلا دشري امم. ءاج هنإ ثيح نم

 ؛ةحوتفملا "امنإ" نم ذوحأملا يناثلا رصقلا رسفملا ركذي مل مل :خلإ هتينادحو الإ (يواصلا ةيشاح) .طقف ايندلا يف هل

 رصق :لوألا ؛نارصق ةيآلا هذه يف :باهشلا لاقو .ةينادحولاب هل الإ صاصتخالا ىلإ ىحوي ام :لاقي هركذ ول ذإ

 ىلع ىحولا هيف رصق لوألاو «ةينادحولا ىلع هللا هيف رصق يناثلاف ءسكعلاب :يناثلاو ءفوصوملا ىلع ةفصلا

 ىلع يحولا رصقي فيك هنأ هيلع دروأو .ةينادحولاب هل الإ صاصتخالا يلإ ىحوي ال :نيعملاو «ةينادحولا

 ريغ هادع امو «ليصألا لصألا هنأ اهيلع هرصق ئيعم نأب ب هييعأو !اهريغ ةريثك رومأ هيلإ يحوأ دقو عةينادح ولا

 (لمجلا ةيشاح) .يئاعدا رصق وهف ؛هبنج يف هيلإ روظنم



 ءايبنألا ةروس 44 رشع عباسلا ءرجلا

 لعافلا نم لاح ءآَوَس َْلَع برحلاب مكتملعأ ْمَكْئدَذاَع َلَقَف كلذ نع اَوَلَوَت نإَف

 ٌثيرْكأ تعِرْذَأ ام نإَو اويهاعإ ؛مكنود 0. هملع ف نيوتسم يأ لوعفملاو

 هللا هملعي امعإو هيلع عنا ةمايقلا وأ باذعلا نم ا 1 هيه نأ

 يف طع ناو فارغ سير ال م َرِهَجْل ُمَلْعَي ىلاعت هن

 5 هتقو ملعي ملو هب مكتملعأ ام يأ ُهَلَعَل كرذأ ام َنِإَو .رسلا نم مكر يغو مشن

 اذهو .مكلاجآ ءاضقنا يأ 2: ٍنيِح نإ عيتمت ْمدَتَمَو مكعنص فيك ىرُيل كل رابتخا

 هب زوحت مث .هصيخرتو ءيش يف ةزاحإلاب ملعلا هلصأ ذإ ؛ملعلا نيعمب نذإلا نم لاعفإ ناذيإلا :برحلاب مكتملعأ
 ةبوقعلا و دارملا :”لمجلا" ف لاق :برحللاب (نيلامكلا قو .لاعفإلا هنم غيصو ؛ملعلا قلطم نع

 وأ باذعلا نم" :هلوقب حراشلا حيرصت باذعلا برحلاب ةدارملا نأ نأ ىلع لديو «ةبراحنلا هب دارملا سيلو «باذعلاو

 دارلا نأ اهيناثو :"ريبكلا" يو .اضخلم ةضنوأ :هتقيقح .برخلاب ةارملا أ نيضفقي ام "ىطرقلا“ يف نكل .«'ةمايقلا
 فأل :ءمكتيب :كايبلاو غالبإلا يفا قرفأ ملف ءاوس ىلع هريغو ديحوتلا نم:مكيلع بحاولا وق اموكتملعأ دق
 (نيلامكلا ريسفت) .مكنوكو يوك لاح مكتلمعأ يأ :لاح . كلم تعب

 يف اذك .درفنا :دبتسا :خلإ مكنود هب دبتسأ ال .مكتملعأ يذلا برحلاب ملع يف يأ :هملع يف نيوتسم يأ

 ءايلا لاسرإ ىلع ةماعلا :خلإ يردأ ام نإو .هكضعب برحلا مالعإب صصخأ مل :نعملاو :"تاغللا بختنم"

 حتفب ...هلعل ىردأ نإو ؛بيرقأ ىردأ نإو :أرق هنأ اي سابع نبا نع يورو «كلذ ريغل بحجوم ال ذإ ؛ةنكاس

 زوجي "نودعوت ام"و «"يردأ" ب بصن لحم يف ةيماهفتسالا ةلمحلاو «ةفاضإلا ءايب هيبشتلا ىلع تجرح و «نيئايلا
 وأ ؛ةزمحهملا ىلع دمتعا هنأل ؛"بيرق"ب .العاف عفتري نأ زوجيو ؛هيلع فوطعمو هنع ربخ هلبق امو أدتبم نوكي نأ
 ام" ىلع هطلست حصي نيفصولا نم الك نإف ؛ع زانتلا باب نم نوكت نأ زوحي هنأ عي ؛هيلإ برقأ هنأل ؛!"ديعب"ب

 (لمجلا ةيشاح) . 'نيمسلا ريسفت" .ععملا ثيح نم "نودعوت
 «فراعتملا برقلا انهه دارملا نأل ؛ةروسلا ةحتاف كلذ فلاخي ال ؛باذعلا ىلع يأ :هيلع ةلمتشملا ةمايقلا وأ

 ام يأ :هلعل يرد نإو (نيلامكلا ريسفت) .ةقباسلا ةنمزألا ىلإ ةبسنلاب وأ ىلاعت هللا ىلإ ةبسنلاب برقلا كانهو

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .نولمعت فيك رظنيل ؛ناحتما وأ مكتنتف ةدايزو مكل جاردتسا مكئازج ريخأت لعل يردأ

 وهو "يناثلا نتيأا“ لوقا "مكل ةنتف هلعل" :هلوق وه لوألاو ؛لوألل لباقم "نيح ىلإ عاتمو" :هلوق يأ :اذهو
 ىلع فوطعم "عاتمو" :هلوق نأ حراشلا ةرابع ىضتقمو ,ققحم هنأل يأ "يجرتلل الحم" ؛"نيح ىلإ عاتمو" :هلوق

 -  «اهربخ ىلع افوطعم ناك ثيح هنأل ؛"يحجرتلل الحم يناثلا سيلو" :هلوق ميقتسي ال ٍدئنيحو ؛"لعل" ربح



 جحلا ةروس 447 رشع عباسلا ءرجلا

 َر "لاق" ةءارق يفو َلُك .يجرعلل الحم يناثلا سيلو ؛ رع يحرتملا لّوألل لباقم
 .دحأو ردبب اوُبْذَعَف ءمهيلع رصنلا وأ ممل باذعلاب يكب ىدكم نيبو نم ركشا

 واع رست
 جو َنوُفِصَت ام ْىَلَع ٌناَعَتْسُمْلا َنَمحَرلآ اَنَبَرَو مهيلع َر َرِصْنو ,قدنخلاو نينحو بازحألاو

 ىلعو ,"رحاس" :مكلوق يف َىلعو ,"ادلو ذختا" :مكلوق يف هللا ىلع مكبذك نم

 . رعش' :مكلوق يف نآرقلا

 #نامصح ناذهإ الإ وأ «نيتيآلا هللا دبعي نم سانلا نمو الإ ةيكم جحلا ةروس

 ةيا نوعبس وأ نامت وأ عبس وأ تس وأ سمح وأ عبرأ يهو «تايندمف تايآ تسلا

 هيريس را نرخ رلااألا عسب

 ةلَرْلَز رإ هوعيطت نأب هباقع يأ دكر ْأوُقَنَأ مهريغو ةكم لهأ يأ مائل اهيا

 . ءاهرغم نم سمشلا عولط اهدعب نوكي ىلا ضرألل ةديدشلا ةكرحلا يأ ةَعاّسلا

4 1 

 "عاتمو" :هلوق نإ :لاقي نأ ماقملا يف ىلوألاف ءاعطق يجرتلل الحم نوكيف هيلع ةظلبسم نركب ةلاوتمم ناكو -

 هذه نوكت هيلعو ؛مكل عتمت يأ عاتم مكباذع ريعاتو فآ نوع لإ عاتم اذهو :هريدقت فوذحم ًادتبم ربح

 (لمجلا ةيشاح) .لمأتيلف «ةفنأتسم ةلمجلا

 هيعبس يهو يأ :لاق ةءارق يفو (نيلامكلا ريسفت) .هب عوطقم نيح ىلإ اعاتم هنوك يناثلا نإف :يجرتلل الحم
 بادعلاو يل رصنلا لجع يأ :قحلاب مكحا (يواصلا ةيشاح) .هتلاقم نع رابخإ ةيناثلاو ءرمأ ىلوألاف ءاضيأ

 ناك لب ' نيف" , اوبذعي مل مهنأ :لوألا ؛نيهجو نم للخ مالكلا يفو ا اوبذعف (يواصلا ةيشاح) . يئادعأل

 امل هنأب لوألا نع باجي نأ نكميو ؟دحاو امهنإف ؛بازحألا عم قدنخلا ركذل هجو ال هنأب :قاثلاو ؟رصنلا محل

 مهيعس يق ابيذعت كلذ دع ,.مهرفس يف مهبعتو مهيعس عم عم نيملسملل رمألا ةبقاع تناكو ءمهدوصقم لصحمي مل

 .بازحألا وه قدنخلا نأ هيف :قدنخلاو (نيلامكلا ريسفت)

 رمأ دقف ؛صئاقنلاب هيبنلو مكبرل مكفصو ىلع يأ "نوفصت ام" :هلوقو .ةناعإلا هنم بلطت يذلا يأ :ناعتسملا

 .مهير ىلإ ءاجتلالا نسح هتمأل اميلعت قاشملا ىلع ربصلاو هللا ىلإ رمألا ضيوفتب هللا لوسر

 (دوعسلا يبأ ريسفت) ."ديمحلا طارص" ىلإ "نامصح ناذه" نم :تايآ تسلا



 جملا ةروس 517 ظ رشع عباسلا ءزجلا

 لك ٌعَضَتَو هاسنت يأ َتَعَضْرَأ اَمَع لفظ بوغوت قلم اهببسب ُلَهْدَت اَهَتْوَرَت َمْوَي
 لهذت :هلوقب قلعتم

 ئَركَسب مه اَمَو فوخلا ةدش نم ئَركُس َساَنلآ ىَرَتَو اًهَلْمُح ىلبح يأ ِلَمَح ٍتاَذ
 ثراحلا نب رضنلا يف لرزنو .هنوفاخي مهف 25 ٌديِدش ِهَّللا باَذَع ّنكدَلَو بارشلا نم

 ذثيح ةعاسلا ىلإ اهتفاضإف ءاهرغم نم سمشلا عولط دنع اههإ :يبعشلاو ةمقلع لوق وهو :ةعاسلا برق وه
 نبا نعو «ةمايقلا موي نوكت اهفأ :نسحلا نعو ."بيطخلا" يف هلثمو (دوعسلا يبأ ريسفت) .اهطارشأ نم اهوكل
 .امك5 سابع نبا هلاق ام رهظألا :"نايبلا حور" يفو ءاهمايق ةعاسلا ةلزلز :ان25 سابع
 يبطرقلا راتخاو .هسفن ةمايقلا موي ف نوكت اهنإ :ليقو ءاهطارشأ نم اهنأل ؛ةعاسلا ىلإ اهتفاضإف :ةعاسلا برق
 جرخم جرخ كلذ نأب يناثلا باجأو ؛ةرخآلا يف كلذ نم ءيش الو «لماوحلا طاقسإو عضارملا لوهذ ةنيرقب لوألا

 بيش الو ١7( :لمزملا) «ابيش َناَدْلوْلا ُلَعْجَي امْوَيإ» :ىلاعت هلوقك ةقيقحلا ال عزفلاو لولا ةدشل ليثمتلاو زاحما

 .لوهلا ةدشل زاجم وه امنإو ءهيف

 اهيأ اي" :تلزنف هي يبلا عم انك :لاق نيصح نب نارمع نع هححصو يذمرتلاو دمحأ هجرخأ ام كلذل لدتساو

 ثعب ثعبا هللا لوقي موي ؟كلذ موي يأ يردتأ :لاق ”ديدش هللا باذع نكلو" :هلوق ىلإ "مكبر اوقتا سانلا

 ؛كتيرذ نم رانلا ثعب ثعباف مق :ةمايقلا موي مدآل هللا لوقي :اعوفرم ديعس يبأ نع ناحيشلا جرحأو .رانلا
 عضتو ءريغصلا بيشي كلذ دنعف ءنوعستو عستو ةئام عست فلأ لك نم :لوقيف ؟رانلا ثعب امو :مدآ لوقيف

 نايك ريسفت) .ىراكس سانلا ىرتو ءاهلمح لمح تاذ لك
 هنأ :يناثلا ."لهذت"ب بصتني نأ :اهدحأ .هجوأ هيف :خلإ اهورت موي .ناكملا نم علقلا :جاعزإلا :جاعزإ

 هتفاضال هنأل ؛ ؛حتف امنإو ,ةعاسلا نم لدب هنأ : عبارلا 0 رامضإب بوصنم هنأ :ثلاثلا ."ويظع"ب بوصنم

 (حارصلا) .ةلفغلا :لوهذلا :لهذت (لمجلا ةيشاح) .لامتشا لدب "ةلزلز" نم لدب هنأ :سماخلا .نيبم لعفلا ىلإ

 ,لوهلا ةدش نع ازاحب سيلو ةقيقحلا ىلع مالكلا نأ ديري .ءيبصلا اهيدث ةمقلم عاضرإلا لاح يف يلا يأ :لعفلاب

 (نيلامكلا ريسفت) .عضرت نأ افأش نم ىلا عضرملاو ءعاضرإلا لاح يف ىلا يه ةعضرملا :يرشخمزلا لاق

 لمحي ام وهف -ءاحلا رسكب- لمحلا امأو ؛ةرجش سأر ىلع وأ نطب ف ناك ام :ءاحلا حتفب وه :لمح تاذ لك

 (نيلامكلا ريسفت) .متاح يبأ نباو ريرج نبا ىور اذك :لزنو (يواصلا ةيشاح) .رهظأ ىلع



 ويا ةووتس ل وا##وهياعلا »وع
 اوركنأو «نيلّوألا ريطاسأ نآرقلاو هللا تانب ةكئالملا :اولاق ٍملِع ريع هَل ىف لفن نم

 بيك .درمتم يأ /2) ٍديِرَم نَّطيَس لك هلادح يف ُعَبَتَيَو ابارت راص نم ًءايحإو ثعبلا
 ٍباَذَع ىلإ هوعدي ِهيِدَنيَو ءُهَلِضُي .هنأف هعبتا يأ 7 .هََأ ناطيبشلا ىلع ىضق ِهْيَلَع
 َنَِف ِثْعَبْلا َنِم م كش بير ىفرشك نإ ةكَف لهأ ي املأ انين اغلا يأ ا ريع 20

 مدلا يهو ٍةَقلَع نِم 5 يم فطن نيب يرن هيمال هلا مدا مكلص هأ يأ َتقلَخ

 ٍةقلخ ِرّيَغَو قلخلا ةمات ةروصم ةقلخم : * ميظعي ام ردق ةمحل يهو ْوَفْضُم ني قيما

 كلذ يف ءازجلا نع لفغ نم ركذ ةمايقلا عوي لاوهأ ىلاعت ركذ املف «هتافصو هتردق ف يأ : هللا يف 9 نم

 بصنلاب "ءايحإو" :هلوقو ءكلذ ىلع ردقي ال هللا :اولاق يأ :ثعبلا اوركنأو (لمجلا ةيشاح) .هب بذكو
 (لمجلا ةيشاح) .ثعبلا ىلع افطع

 "هنأ" نأ :امهدحأ ,ناهجو كلذ يفو «نيعضوملا ف "نأ" حتفو .لوعفملل اينبم "بنك" اةياعلا زق :خإ هيلع بتك

 ةيناثلا "نم'"و «ةمدقتملا "نم" ىلع نادوعي "هنأ" يفو "هيلع" يف ءاهلاف «لعافلا ماقم همايقل ؛عفر لحم يف اهزيح يف امو

 "نأ" :تحتفو .طرشلاب ًاديبملا هبشل ؛ربخلا يف ةدئاز ءافلاو ةلوضوم نوكت نأو ءاياوج ءافلاو ةيطرش نوكت نأ زوجي

 «فودذحم ربخلاو أدتبم "هنإف" ردقي وأ .هلضي هنأ هلاحو هنأشف :هريدقت فوذحم أدتبم ربخ اهزيح يف امو اهنأل ؛ةيناثلا

 وبأ لاقو هيلع فطع يناثلاو "بتك" لعاف بئان لوألا نألف حتف نمف :يرشخمزلا لاق :يناثلا .هلضي نأ هلف يأ
 (اصخلم) .لوقلا رامضإ وأ بوتكملا ةياكح ىلع نيعضوملا يف رسكلاب ئرقو .زوجي ال اذه :نايح
 ثعبلا يف مهادج ناكو ؛ملع ريغب هللا ةردق يف لداجي نم ركذ امل هنأ اهلبق امل ةيآلا هذهل ةبسانم :سانلا اهيأ اي

 لمأت اذإف ءاهنم جرخي امو ضرألا يف :يناثلاو ؛هقلخ ءادتباو ناسنإلا سفن يف :لوألا ءكلذ ىلع نيليلد ركذ

 يف متبترا نإ يعي :ثعبلا نم بير يف (يواصلا ةيشاح) .ةلاحم ال عقاو هنأو «ثعبلا هدنع تبث اهيف ناسنإلا

 الإ ثعبلا مكراكنإ ببس سيلو «ءامو ابارت ءادتبالا يف متنك دقو مكقلخ ءدب يف اورظنت نأ مكبير ليزمف ثععبلا

 .محللا نم ةعطق يأ :ةمحل يه .ءامو ابارت قلخلا ةروريص وهو ءاذه
 ءطقس نم ناك ام ةقلحملا ريغو ءايح ناك ام ةقلخملا :اىنتذ سابع نبا نع مكاحلا ىور :خا قلخلا ةمات ةروصم

 ناصقنلا نم ءاسلملا ةاوسملا :ةقلخملا :ةقلخم ريغو (نيلامكلا ريسفت) .ةبويعمو ةاوسم وأ «ةداتقو سابع نبا هلاق اذك

 ؛كلذ سكع وه ام اهنمو «بويعلا نم ةقلخلا لماك وه ام اهنم «ةتوافتم غضملا قلخي لجو زع هللا نأك «بيعلاو

 (كرادملا ريسفت) .مهاصقنو مهمامتو مهرصقو موطو مهروصو مهقلخ ف سانلا توافت توافتلا كلذ عبتيف



 جلا ةروس 46٠ رشع عباسلا عزججا

 هتداعإ ىلع قلقا , ءادتبا يف امي اولدتستل ؛انتردق لام وكل نيل قلخلا ةّمات ريغ يأ
 اولدتستب قلعتم

 نوطب نع وجر عل هجورخ تقو ىََّسُم ِلَجَأ نإ ُءاَشذ ام ِماَحَرَألآ ف فناتسم وتو
 ام وهو ةّوقلاو لامكلا يأ مُحَدْأ وت مكر معن ؟ ةلافطأ د كفل مكتاهتأ

 نم مكحديو دشألا غولب لبق تومي '_ْوَوَتُي نم مكِمِهَو ةنس نيعبرألا ىلإ نيثالثلا نيب
 لاق اعيش نيش ٍملِع ِدْعَب ْنِم مَلعَي الَيَكِل فررخلاو مرهلا نم هّسعأ ٍرْمُعلا ٍلَدزَأ نإ دري

 امَلَرنَأ اَذِإَف ةسباي َةَدِماَه َضَرَأْلَا ىَرََو ةلاحلا هذحمب رصي مل نآرقلا أرق نم :ةمركع

 فنص ِجْوَز لك ةدئاز نِم ٌتَبَبْنأَو تدازو تعفترا تَبَرَو تادعس َءاَملا اَهِيِلَع

 قلعتم "مكل نيبنل" :هلوقو .انتردق لامك :هريدقت فوذحم "نيبن" لوعفم نأ ىلإ هب راشأ :خ2إ انتردق لامك

 انتردق لامك مكل ائيب يأ "يكل نييبنل" :هلوقل ليلعت "اولدتستل" :هلوقو .ةبقاعلل هيف ماللا نأ ىلع "يكانقلخ"ب

 ام ةداغإ ىلع ردق -ةروكذملا ءايشألا رمغآ لإ.الوأ بارت نم رشبلا قلخح ىلع ردق نم نآل ؛انترذنقب اولدتسعل

 لحأ ىلإ" :هلوق .محرلا هطقست الف يأ :مراحألا يف رقنو (لمجلا ةيشاح) .داتعملا سايقلا ف نوهأ اذه لب «هأدب

 (يواصلا ةيشاح) .رثكأل ةراتو رهشأ ةتسل جرخي ةراتف ؛هجارخال نيعم يأ "ىمسم

 «ريكذتلاو دارفإلا مزليف ءلدعلاو ىضرلاك ردصم لصألا يت هنأل دحو امنإو ؛'مكجرخن" لوعفم نم لاح :الفط
 لك يأ «فيغر مهعبشي موقلا وحن مكنم دحاو لك جرخت قيعملا نأل امإو ءسنجلا هب دارم هنأل امإو ءدربملا هلاق
 امأو ,غولبلا ىلإ لاصفنالا نيح نم دلولا ىلع قلطي لفطلاو «لافطأو نالفط :لاقيف هب قباطي دقو ءمهنم دحاو

 0 نأ ديري :الافطأ ."لمحلا" نم رصتخم ؛معانلا وهف -حتفلاب- لفطلا

 (نيلامكلا ريسفت) ."مكحجرخن مث" :هلوق ىلع فوطعملا ماللا قلعتمل ريدقت :مك رمعن (نيلامكلا ريسفت) .عمجلا
 لاقو «ةئس نونامث :ليقو ؛ةنس نوعبسو سمح رمعلا لذرأ :ه#ذ بلاط يبأ نب ىلع لاق :خلإ رمعلا لذرأ ىلإ

 'فرخلا" :هلوقو .ربكلا رثكأ غولب -كيرحتلاب- مره :مرهلا نه (لمجلا ةيشاح) .(نزاخلا) .نوعست :ةداتق

 ةيلوفطلا ناوأ يف ىلوألا هتئيهك دوعيل يأ :خلإ ملعي اليكل ."سوماقلا" نم ءلقع داسفو -كيرحتلاب- فرح

 وهف يأ :خلإ ةمركع لاق ةننراجبلا ريسفت) .هفرع ام ركنيو هملع ام ىسنيف «مهفلا ةلقو لقعلا ةفاخس نم
 وه امك «مهرمع لاط املك مهلقع دادزي لب ؛لذرألا ىلإ نودري الف مه امأو «ءاملعلاو نآرقلا أرق نم ريغب صوصخم
 نيعلا يأر يف يأ :تكرجن (نيلامكلا ريسفت) .تسيي اذإ رانلا تدمه نم ؛ةسباي :ةدماه (يواصلا ةيشاح) .دهاش

 (لمجلا ةيشاح) بق ويحس ووو ؛؟ىراج دانشالا "تعبتأو" :ةلوقو «تابتلا ةكر ببسب



 جحلا ةروس 46١ ظ رشع عباسلا ءزجلا

 ضرألا ءايحإ رخآ ىلإ ناسنإلا يا ءدب نم روكذملا َكِلَذ .نسح 2) جيه

 َنأَو يو ٌريِدَق ءىَس لك ْنلَع .هّنَأَو ىكْوَمْلا ىحن م“ ,هْنأَو مئادلا تباثلا َقَحأ وه ه هللا نأ بس

 ب يبأ يف لزنو 7 روُبقلا ىف نَم ُثَعَبَي هللا * اة كش تير ال ةيناو ةعاشلا

 هعم ٌرون هل (2) ريم بمتك اَلَو هعم ىٌّدُه الو ِملِع ريب هلأ ىف ُلِدَتج نم ٍساّنلآ َنِمَو
 وأ نيع نع بناجلا ”فطعلا و هتامسإلا نم اربكت هقنع يوال يأ رلاعسيلع نا
 «باذع رج هذا ى شن هنيد يأ ا ليك يش اهمضو عقلا حتفب َلِضْمِل لاش

 :هل لاقيو «رانلاب قارحإلا يأ (2) قيرحلا ٍباَذَع ِةَميَقْلا َمْوَي :هقيدُّتَو ردب موي لتقف

 كول لاعفألا رثكأ نأل ؛امهريغ نود اممك ل عهتمدق 0 ديفا

 5 لآ

 اننآ

- 

 9 ع

 ققحملا «هلاعفأو هتافصو هتاذ يف هدحو قحلا وه ىللاعت هنأ ببسب لصاح عيدبلا عينصلا كلذ يأ :خلإ نأ ببسب
 اهتاقلعتمو اهعورف ةلمج نمو ءاهتاببسمو ةماتلا ةماعلا ةردقلا عورف نم ةصاخلا راثآلا هذهف «ءايشألا نم هاوس امل دجوملاو

 نب رضنلا يف تلزن اهفأ دهاجم نع ريرح نبا هاور يذلاو :خلإ لهج يبأ يف لزنو (لمجلا ةيشاح) .ىتوملا ءايحإ
 نع ضرعأ نم نأش نأل ؛قحلا نع ضارعإلا هنم دارملاو .هبنج يوال يأ :هفطع يناث (نيلامكلا ريسفت) .ثراحلا
 «لك ف ضارعإلا عماجب هبشملل هب هبشملا مسا ريعتساو «بناحلا يلب قحلاب كسمتلا مدع هبشف ؛هنع هبنج ىول ءيش

 (يواصلا ةيشاح) .بناحلا وهو نيعلا رسك ىلع ةماعلاو .ةيلصألا ةيحيرصتلا ةراعتسالا قيرط ىلع
 هنأل ؛اًضيأ بنجلا ئيعمب نوكيو «ةيحانلا :بناجلاو «بناجلا :"سوماقلا" ف فطعلا «هبناح ايوال :هفطع يبا

 .هليذل ايواط :يسرافلا ريسفتلا يفو ."حابصملا" نع القان "لمحلا" نم ءصخشلا نم ةيحان

 ريغ فو :كادي (نيلامكلا ريسفت) .لهج وبأ يأ "لتقف" .نيقابلل اهمضو «ريثك نباو رمع يبأل :ءايلا حتفب لضيل
 .مهركذ مدقت ةعامج ف تلزن اهريغ فو .هدحو لهج يبأ يف تلزن ةيآلا هذه نأل ؛"مكيديأ" ةروصلا هذه

 ناك «يداوبلا بارعأو نيقفانملا ف تلزن :خلإ سانلا نمو .امهب لمعتو جلاعت يأ :اممب لوازت (يامركلا)
 نيد اذه لاق هلام رثكو ءامالغ هتأرما تدلوو ءارهم هسرف اهي تحتنو همسحج اهيف حصف ةنيدملا مدق اذإ مهدحأ

 - هلام لقو .هسرف دلت حلو «ةيراج هتأرما تدلوو ءضرم هباصأ نإو .هل نأمطا و ءاريخ هيف تبضأ دقو نسح



 تس ااا ااا ااا لا
 1 مدع يف لبح فرح ىلع لاحلاب هبش ةهتدابع يف كش يأ يفرح 12 هلأ 3يعَي نم
 ٌةَتَبَف ُهَتَباَصَأ لك 8 هلامو هسفن يف ةمالسو ةحص ع هاش نِإَف هتابث

 تاوفب اَيْنَّدلآ َرَِح رفكلا ىلإ عجر يأ ِهِهجَو ْلَع َبَلَقنأ هلامو هسفن يف مقسو ةنحم
 نم. بغي اوُعَدي -نّيبلا متو ُنيِبَمْلا ُناَيَسُحْلا وه كلذ رفكلاب ةَرَدلاَو اهنم هلمأ ام
 ءاعدلاقللَو ةدبع نإ دعي ال اَمَو ةدبسي 2 نإ ٌُهَدُْعُي الام مدضلا نع دل بروك

 225032311111101 5 .قحللا نغم ٌديِعَبْلا لئلصلا ره

 لعاف نم لاح "فرح ىلع" :هلوقو .هنيد نع بلقنيف ءارش الإ نيدلا اذه يف تلحد ذنمه تبصأ ام :لاق -

 (يواصلا ةيشاح) .ءيش يف كش هدنع ناك نم لكل الثم راص دقو ءالزلزتم يأ "دبعي"
 ىلع ال ؛مهنيد يف بارطضاو قلق ىلع مهوكل لثم اذهو .هبلقو هطسو يف ال ؛نيدلا نم فرط يأ :فرح ىلع

 هل تابث ال «نيدلا نم فرط ىلع يأ :فرح ىلع (كرادملا ريسفت) .ابرطضم يأ لاح وهو «ةنينأمطو نوكس
 نم فرحلا :"سوماقلا" فو (يواضيبلا ريسفت) .رتف الإو رف رفظب سحأ نإف ءشيجلا فرط ىلع نوكي يذلاك ؛هيف

 وأ ءءارضلا ال ءارسلا ىلع هدبعي نأ وهو دحاو هجو يأ "فرح ىلع هللا دبعي نم سانلا نمو" .هفرط :ءيش لك
 .اصخلم ءانكمتم نيدلا يف لخدي ال يأ ءرمأ ىلع ةنينأمط ريغ ىلع وأ ءكش ىلع
 ةحصو داقتعا ريغ نم مالسإلا يف لخد نم لزن هنأ :يهو ةيليثمت ةراعتسا ةيآلا ف نأ ىلإ راشأ :خل! لاحلاب هبش
 (لمحللا ةيشاح) .يزاخجملا عملل نايب هريرقت يفو «هتابث مدعو هلزلزت ف ءيش فرط ىلع لاحلا ةلزنم دصق
 دودحملا هالعأ لبحلا نمو ؛هريفشو هفرط ءيش لك نم فرحلا :'"سوماقلا" ف «كانه هرارق يأ :هتابث مدع يف
 ىلع وأ كش ىلع وأ «ءارضلا ال ءارسلا ىلع هدبعي نأ وهو دحاو هجو يأ "فرح ىلع هللا دبعي نم سانلا نمو'
 (لمجلا ةيشاح) .انكمتم نيدلا يف لخدي ال يأ :هرمأ ىلع ةنينأمط ريغ
 نأ :لصاحلاو .قولخم لك هلثم لب هل موهفم ال :منصلا نم (حارصلا) .ءاجرلا -كيرحتلاب- لمألا :هلمأ ام

 كلذ ىلع ادمتعم قلاخلا كرتو قولخملل أجتلا نمل اًضيأ لاقت ةيآلا هذهف ءببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا

 وهف نيحلاسلاو ءايلوألاو ةةيبلا لآ ةلضاوبك تانعرلا طيقف اهنإ كح. نم قولتملل تاحتشالا امأو :قولخملا

 ؛تيبلاب فاوطلاو ؛دجاسملا يف سولجلاب انرمأ ىلاعت هللا نإ ءكلذ برقب قلاخلل ءاجتلا ةقيقحلا يف وهو ؛بولطم
 صاخشألا نيب قرف الف «نامزأو نكامأ كلت يف ةلزانلا ةمحرلل ضرعتلل الإ كاذ امو ءاهوحنو ردقلا ةليل مايقو

 (يواصلا ةيشاح) .اهؤشنم ال تامحرلا طبهم مهف ءاهريغو



 ضاشسلا ااا لااا
 لوما سئل هليختب عفن نإ يفت نم ثنا هتدابعب َرْوُرَص ةدئاز ماللا نَمَل أوُعَدَي

 نارستلاب ةلاشلا ركذ ٠ بقتاو وني ساس نب هو يِشَعْلا َسِبَلَو رصانلا يأ ءوه

 ضورفلا نم ِتَحِطَّصلآاوُلِمَعَوأوُعَم!َم َنيِذَلأ َلِخَدْي هنآ َّنِإ يف باوثلاب نينمؤملا ركذب
 هعيطي نم ماركإ نم 2 ُديِرُي ام ُلَعفَي هلآ َّنِإ ُرَهَنأْلا ات نِم ىرَجت ستَج لفاونلاو

 لا

 لفل يب هيب 30 دسم يقلل ”اسإ ىلا نأ قلي ترق همام نو

 را

 5 ع

 َّح ُق اياةيسو اعراب ديس هاف أه مه عاهاه هاه هاه احصلا امك , 1 7 2 5 كير ة* هوم ١> عا

 هنإ :تلق نإ "نم" ةلص ةلمحلاو «هربخ "برقأ"و ءأدتبم "هرض"و :"اوعدي" لوعفم "نم"و يأ :ةدئاز ماللا
 سفن يف ام رابتعاب يفنلا نأب بيجأ !؟ضقانتلاو ضراعتلا لصح دقف .مدقت اميف امهافنو ءانه عفنلاو رضلا تبثأ

 "رصانلا" :هلوقو .مذلاب صوصحملا وه اذه :وه (يواصلا ةيشاح) .لطابلا مهمعز رابتعاب تابثإلاو ءرمألا
 (لمجلا ةيشاح) .مكهتلا ليبس ىلع ىلوم ةيمستو «هدعب ام يف لاقي اذكو ؛ىلوملل ريسفت
 «نارسخلاب اسبتلم هنوك ةلاح يأ «ةبحاصملاو ةسبالملل ءايلاو ؛«كاشلا نم لاح رورحماو راحلا :خلإ ركذ بقعو

 "نينمؤملا ركذب" :هلوقو .دعولا ئعم يناثلا فو ديعولا نيعم لوألا "يف" ركذ نمض وأ ؛هدعب ام يف لاقي اذكو
 هذه ف نئاكلا ركذلا يأ يناثلا ركذلل تعن "لإ هللا نأ يف" :هلوقو .نيينعملا نم لك ىلع "بقع" ب قلعتم

 وهف كالع ام لك نأل :فقس يأ (لمجلا ةيشاح) .شوشم رشنو فل "خلإ هعيطي نم ماركإ نم" :هلوقو «ةيآلا

 .قنتخيل يأ "هقنع فو" :هلوقو .فقسلا كلذ يف لبحلا دشي يأ "هيف دشي" :هلوقو (نايبلا حور) .فقس
 يفو "حاحصلا" يف امك «ءضرألا نم هيراحمب سبخحي -ءافلا حتفب- هسفن عطقي نأب هب قنتخيل يأ :هقنع يفو

 مزاللا ركذ هنإف ؛ةيانكلا باب نم مالكلاو ١5( :جحلا) طق مناف :ىلاعت هلوق هنمو «لبحلا نالف عطق :"سوماقلا"

 (ةعجضم هللا رون (يولهد هّللا مالس خيش نم نيلامكلا ريسفت) .قانتحالا وه يذلا عوزلملا ديرأو عطقلا وهو

 :هلوقو .«(َْطفيل َمنإ» :لحو زع ىلاعت هلوق هنمو ؛قنتخا لبحلا نالف عطق :"سوماقلا" يف لاق :هب قدتخيل يأ
 سبحب هسفن عطقي قنتخملا نأل ؛هسفن عطقيل :هريدقت فوذحم ب لوعفم نأ ىلإ هب راشأ "هسفن عطقي نأب"

 "حاحصلا"و ."خلإ ءامسلا ىلإ لبحب" :هلوق نم ركذ ام عيمجل عجار :حاحصلا يف امك (لمجلا ةيشاح) .هيراحب

 (يواصلا ةيشاح) .يرهوجلا دامح نب ليعامسإ رصنلا يأ مامإلل ةغللا يف باتك مسا :-داصلا حتفب-



 قنتخيلف :ىنعملا ؟اهنم 2: يتم 38 ىلا ةرصن مدع قلق كش

 نآرقلا يأ ُهَيَلَرَنَأ ةقباسلا ةيآلا انلازنإ لثم يأ َكِلاَذَحَو .اهنم ّدب الف ءاهنم اظيغ

 ىلع ف وطعم ةاده . هتف ديري نم 3-7 م هللا أَو لاح «تارهاظ تسيب تنياَ يقابلا
 كيلا نم

 ئَرَصنلاَو مهنم ةفئاط َنيِئِدّصلَو دوهيلا مه ْأوُداَه َنيِذَلاَو أوُمَماَع َنيِذلا نإ ."هانلزنأ" ءاه
 نينم ملا لاحدإب  ةميقلا ِءْوَي ْمُهنْيِب لصفُي َهَّلل هَّذلأ ل | اوكسرعل 5 َسوجَمْل

 ص

 ٌرَمَقْلاَو هيشناو ضرلألا ى تو سوك ى نم تل هس .ءرا ملعت قل علا

 (لمجلا ةيشاح) .هسفن قنخب 25 يبلا ةرصن مدع يف هلايتحا يأ «قانتخالا وه يذلا هلعف ا هل :ةديك

 ,دوهعم دح لك دحلا يف زواجيلو دوهجلا غارفتسا يف غلابيلف دئاكملا نم هدري ام ةرشابهو عرومألا ضعب ةعفادم

 ددميلف «هيدابم تامدقم جاتنإ مدعو هيعاسم لالض نم ىري امم اقنخ قنتخي نأ هرمأ ةبقاعو هرخآ ىراصقف

 ىلاعت هلوق يف رظنلاب دارملا نأ ىلع :هريدقتو ؛عطقلا ضرق هب دارملا نأ ىلع «قانتخالا دعب لبحلا عطقيل :ليقو
 دياي نإ لونك هي جنا بول وسلا ونت سؤرج ديب ازا سو يقم .ةريويمتو لا راقت

 (لمجلا 6 3 هرضن داس قيسلر 0 ةفاسملا عطقي :ليقو .ىحولا
 انلزنأو «نآرقلا انلزنأ يأ :2إ ءاه ىلع فوطعم (نيلامكلا ريسفت) .فوذحم "ديري" لوعفم نأ راشأ :هاده

 ةلمحلاو «هانلزنأ هاده ديري نم هب يدهي هللا نألو ئيعملا :ليقو .هاده ديري رصنلا نم هضفي يأ "يدهي هللا نأ"

 نمحرلل دحاو «ةتس نايدألاف يأ :للإ اونمآ نيذلا نإ (نيلامكلا ريسفت) ."هانلزنأ كلذك" ىلع فطع

 (يواصلا ةيشاح) .رانلا يف اهاحصأو ناطيشلل ةسمخو «ةنجلا يف هباحصأو

 (نيلامكلا ريسفت) .ىراصنلا نم ةفئاط مهنإ :ةرقبلا ةروس يف يطويسلا خيشلا لاقو ءدوهيلا نم يأ : مهنم ةفئاط

 موق مه :ليقو .ةملظلاو رونلا :نالصأ هل ملاعلا :نولوقيو ءسمشلا :ليقو .رانلا نودبعي موق مه :ليق :سوجماو

 (يواصلا ةيشاح) .اميم نونلا تلدبأ ءسوحن لصألاو ؛تاساحنلا نولمعتسي
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 جحلا ةروس ؛هه رشع عباسلا ءزجلا

 نسال و روسو هنم داري امم. هل ا يأ كاَوَدلاَو رجسلاو لاجلاَو ٌموجنلاَو

 دي كل مق قب 1 ةناييقلا ىلع .نقايقل دوجسلا اوُيأ منأل ؛نورفاكلا
0 

 ِناَمّصْح نا َذَه .ماركالاو ةناهإلا نم من # ٌءاَشَي ام كي هللا نإ دعسم . / دعسم ٍمركُم

 ةعامجلاو دحاولا ىلع قلطي وهو ء.مصخ ةسمخلا رافكلاو « يبس نونمؤملا يأ

 وع هس هدم هددح هس سمسم مدد ةقانم يللا ود قدما": : موز ىف اومصَتْخأ

 نم ؛ةعاط دوجس سانلا نم ريثك هل دجسيو يأ ءروكذملا هيلع لدي و :سانلا نم ريثكو

 ةقيقحلا نيب عمجلا وأ ؛هيينعم يف كرتشملا لامعتسا عنمب نم دتع اذهو «هتيلوأ يف دوعسلا وبأ صنو ."دوعسلا يبأ"

 نم ريثك" فطعي الف ؛ءالقعلل دنسملا دوحسلا ريغ ءالقعلا ريغب دنسملا دوجسلا نأ كلذو ,ةدحاو ةملك يف زاحنلاو

 ناعذإلاو ةيعوطلا وه ءالقعلا ريغ دوجس نأ ىرت الأ ؛نيعملا يف امهيلإ دنسملا لعفلا فالتخال «هلبق ام ىلع "سانلا

 دارملا نأب لوؤيو «هلبق ام ىلع هفطع زّوجيف هعنمي مل نم امأو :ةصوصحخملا ةيفيكلا هذه وه ءالقعلا دوجسو ءهرمأل
 ءيونعملا كارتشالا باب نم وهو «ةيعوطلاو عوضنملا وهو -مهريغو ءالقعلا- لكلا نيب كرتشملا ردقلا دوجسلاب
 ."لمجلا" نم صخلم «هيينعم يف كرتشملا لامعتسا زوجيو ءايظفل اكارتشا كرتشم هنأ :ياثلا ليوأتلاو

 ريسفت) .ةالصلا دوجسب نوكي مهعوضخ نأ ريغ "تاوامسلا يف نم" ىلع فطع هنأ ديري :خإ نونمؤملا مهو

 ةراشإلا مسا :نامصخ ناذه (نيلامكلا ريسفت) ."هللا نأ" ةلمج ىلع فطع ةلمجلاو «ربخو أدتبم : ريثكو (نيلامكلا

 ةبيشو ةبتع عم بو ثراحلا نب ةديبعو يلعو ةزمح مصاخت اهوزن ببسو ءرسفملا هلاق امك رافكلاو نينمؤملا ىلع دوعي

 ثيح بانكلا لهأو نيملسملا ف تلزن :ليقو .رخآلا نود ّبسي نيقيرفلا نم لك ناكف «ةبتع نب ديلولاو ةعيبر نبا
 انيبنب انمآ ءمكنم هللاب قحأ نحن :نوملسملا لاقو ؛مكيبن لبق انيبنو ءاباتك مكنم مدقأو هللاب ىلوأ نحن :باتكلا لهأ لاق

 يف ماصخلا اذه له فلتخاو .ادسح مترفكو انيبنو انباتك نوفرعت متنأو «باتك نم هللا لزنأ ابو ءمكيبنو هلي دمحم

 نب يلع لاق اذلو ؛بيقعتلا ليلدب ؟ةرخآلا يف وأ ,هنومضم ققحت رابتعاب "خلإ اورفك نيذلاف" :هلوقب بيقعتلاو ؟ايندلا

 (يواصلا ةيشاح) .ىلاعت هللا يدي نيب ةموصخلل ةمايقلا موي وثجي نم لوأ انأ :-ههجو هللا مرك- بلاط يبأ

 "ناذه"و.نعملل وه :اومضتخخا .نوكرشملاو سوحملاو نوبلاضلاو ئراضنلاو دوهيلا مهو :ةسمخخلا رافكلاو
 مصخ نونمؤملاف ؛ةروكذملا نايدألا لهأ ىلإ عجر :جتض سابع نبا لاقو :نورفاكلاو نونمؤملا دارملاو :ظفلل
 (كرادملا ريسفت) .مصخ ةسمخلا رئاسو



 جحا ةروس ؛5 رشع عباسلا ءرجلا

 ِمِيِسوُءُر ؛ يزف نم ضي رانلا ممب تطيحأ ين ينعي ءافوسبلي ران نّم ُباَيِب مه تعطق

 ها يا مك 2 # 8 : 39 98 9 - 3 8 راراد

 اوُداَرأ املك .مهسوؤر برضل 2: ٍديِدَح نِم عمدقم مُهَو 2 دولجلا هب ىوشتَو
 00 ا 2 ٠ ف ٠ جاي اف َ 5 ن7 ١ ا ]3 مب ربح

 :مه ليق م عماقملاب اهيلإ اوذر ايف أوذيعا امه مهقحلي مغ نم رانلا يأ انم اوجرم نا

 ٌلْخَدُي هللا رإ :نينمؤملا يف لاقو .قارحإلا ةياف غلابلا يأ 20 قيِرحلا باَذَع اوقوذ

 نِم اهيف ل لا اهي نب ىرَجت ٍتسّنَج ِتَحلَّصلا المو وكما ضع ىولا

 افطع بصنلابو ,بهذلاب ؤلؤللا عصري نأب امهنم يأ ّرجلاب اَوُلَوُلَو ِبَهَذ نِم َرواَسأ

 (نايبلا حور) .مهتثح ريداقم ىلع تردق انه دارملاو .ةعطق ةعطق ءيشلا عطق :عيطقتلا :مش تعطف
 بوثغلا طيحي امك مهي رانلا ةطاحإ نع ةراعتسا مالكلا يف نأ ىلإ هب راشأو ؛ممهبي ةطيحم تلعج يأ :مهبو تطيحأ

 .ديدحلا نم ةدمعأ "ديدح نم عماقم' :هلوق .هسبالب

 ,ةباذإلا رهصلاو ؛ميمحلا نم ةيلاح ةلمج "هب رهصي" :هلوقو «ةفنأتسم نوكي نأ لمتحي ةلمجلا هذه :2إ بصي

 عوفرم :يباثلاو .مهنطابو مهرهاظ باذي يأ عةلوصولملا 3 ىلع هفطع :امهرهظأ «كاهج و هيف "دولجلاو" :هلوقو

 دوعي هنأ :امهدحأ ,.ناهجو ريمضلا اذه يف زوجي :ذ خخ! عماقم مشو (لمجلا ةيشاح) .دولجلا قرخت و يأ ردقم لعفب

 .ءيشب سيلو « ىلع" نعم اههأ يناثلاو قاتلا اهأ :امهدحأ ,نالوق ذئنيح ماللا يفو ."اورفك نيذلا" ىلع

 يأ :امب مهقحلي (لمجلا ةيشاح) .دعب هيفو مالكلا قايس مهيلع لدو «ةينامزلا ىلإ دوعي ريمضلا نأ :ياثلا هجولا
 (نيلامكلا ريسفت) .اهنم لدب "مغ نم" :ليقو «ليلعتلل "نم"ف «رانلا ببسب

 :نسحلا نعو 87 هنع دمحأ مامإلا هلقنو ءجورخلا دعب الإ نوكت ال ةداعإلا نأل ؛نوداعيف نوحرخي مهف :اهيلإ اودر

 لوقلا ريدقتب اهنأ ديري :م ليق (نيلامكلا ريسفت) .اهعماقم مهدرتف ءاهبط مهعفدي نكل ,ةقثوم مهلجرأو مهيديأ نأ
 :هلوق ىلع افطع "اونمآ نيذلاو" :مهقح يف لقي مل :خلإ لخدي هللا نإ (نيلامكلا ريسفت) ."اوديعأ" ىلع فطع
 (يواصلا ةيشاح) .نينموملا نأش ميظعتل ةراشإ "اورفك نيذلاف"
 عصري نأب" :هلوقب هروصو امهنم ةبكرم "رواسألا" نأ ىلع "بهذ" ىلع افطع روهمجلا ةءارق يف يأ :خلإ رجلاب
 نأل ؛ىلحي يأ :2إ عّصري نأب (لمجلا ةيشاح) .ولوللا نم ةروسألا دهعت مل هنإ :ليق ام عفدل ؛"بهذلاب ولوللا
 (لمجلا ةيشاح) .رخآلا بناج يف ام لثم يلآللا نم دقعلا يبناج دحأ يف لعجي نأ ةغللا يف عيصرتلا

 «فوذحم لوعفمل ةفص ىلع بصن عضوم يف يلحلاف يأ "رواسأ نم ايلح نولحيو" ردقي هنأل :خلإ افطع بصنلابو
 .هريغو "بيطخلا" نم اصخلم «ةيضيعبت وأ ةدئاز ”نم"و



 جحلا ةروس 4 زيشغ عباسلا ءرخا

 .ايندلا يف لاحرلا ىلع هسبل مّرحْملا وه ١ ٌريِرَح اًهيِف ْمُهساَبِلَو "رواسأ نم" لحم ىلع

 ديت طارصض ىلإ أَودهَو هللا الإ هلإ 9 وهو ِلَوَقَلأ رم ٍبّيطلأ ىلإ ايلدلا :ق أًوُدَهَو
 نابع نبأ نع يور اذك

 نع و هتعاط هلل ليبس نع ةوديست أووفك تريزأأ ع ع دومحا هلل قيرط يأ

 داَيَلآَو هيف ميقملا ُنكيمْلَأ كآَوَس ساّنلِل اذيعتمو 2م ىذلاِماَرحْلأ ِدحقَمْلا

 ا

 ةئيه ىلع ةظفاحملل وأ «ةداتعملا مهبايث ريرحلا نأ ىلع ةلالدلل ؛هيف مالكلا بولسأ ريغ :خ! ريرح اهيف مهسابلو

 طارص ىلإو ديحوتلا ةملك ىلإ ايندلا يف ءالؤه دشرأ يأ :2إ بيطلا ىلإ اودهو (يواضيبلا ريسفت) .لصاوفلا

 ىلإ مهادهو ؛هدعو انقدص يذلا هلل دمحلا :اولوقي نأ مهمهلأو ةرخآلا يف هللا مهاده وأ «مالسإلا يأ ديمحلا

 (كرادملا ريبسفت) .ناسل لكي دوما يأ هللا "ديملا"و:«ةئحلا قيرط

 انأ هتلق ام لضفأ" :ثيدحلا يف امل لوقلا لضفأ يهف هللا لوسر دمحم :وهو اهتليدع عم يأ :هللا الإ هلإ ال وهو

 اهيلع تام نمف ءامي الإ لامعألا نم ءيش لبقي ال ءاهركاذل لاملا سأر يهف «هللا الإ هلإ ال يلبق نم نويبنلاو

 (يواصلا ةيشاحإ .همركو هنق ةرخآلاو ايندلا يق اهيلع تابقلا ىلاعت هللا لأسنا ."ةدايسلاو ةذاعسلا هل تللصح

 نأ :اهدحأ ؛تاليوأت ثالث يضاملا ىلع هفطع يفف «هلبق ام ىلع فوطعم هنأ :اهدحأ ءهجوأ ةثالث هيف :2! نودصيو

 هنأ :ثلاثلا .يضاملاب لوؤم هنأ :يناثلا .رارمتسالا هب داري امنإو ؛لابقتسا وأ لاح ىلع ةلالدلا هب دصقي ال دق عراضملا

 عراضملا نأل ؛ارهاظ دساف وهو "اورفك" لعاف نم لاح هنأ :يناثلا هجولا .لبقتسملاب لوؤم هلبق يضاملا نأو «هباب ىلع

 "نإ" ربح يف ةديزم "نودصيو" يف واولا نأ :ثلاثلا .فوذحم ربخلاف نيلوقلا نيذه ىلعو «واولا هيلع لحدت ال تبثملا
 (اصلخم لمحللا ةيشاح) ."نيمسلا ريسفتلا" .يفوك بهذم واولا ةدايزو ءنودصي اورفك نيذلا نإ :هريدقت

 دبعتملاو ؛ةكيسنلا هيف حبذت يذلا عضوم وه كسنملاو ءفوذحم يناثلا لوعفملا نأ ىلإ "اكسنم" ريدقتب راشأ :اكسنم
 يبأو دمحأو يعفاشلا دنع ةصاخ دجسملا مارحلا دجسملاب دارملا :دابلاو هيف ميقملا ."سوماقلا" نم «ةدابعلا كسنلاو

 يف نوكي ال ةماقإلا نإف ؛هيف فكاعلا ةنيرقب رب دمحمو يروثلاو ةفينح يبأو كلام دنع هلك مرحلاو ,رإثج فسوي
 ضرأ عيب هركي :اولاق كلذ ىلعو ءادجسم اهلك مرحلا نوري اوناك :نك سابع نبا لوقيو «لزانملا يف لب تيبلا سفن

 ؛ةكم مرح هللا نإ" :اعوفرم نو رمع نب هللا دبع ىلإ ادنسم ةفينح يبأ نع "راثآلا" يف دمحم ىور .اهتراجإو ةكم
 نع ةياور وهو ءاهقراجإو اهعيب زوج لوألا هجولا ىلعو «ذخأن هبو :,ل_ دمحم لاق ؛"اهنمث لكأو اهعايض عيب مرحف
 (نيلامكلا ريسفت) .ةقيلعتلا هذه يف هداريإ قيلي ال ليوط مالكلاو «ىواتفلا ين ىوتفلا هيلعو كلي ةفينح يبأ
 :هلوقو .تايعبس تاءارق ثالث ءالصو اهتابثإو افقو اهفذح وأ ءامهيف اهفذح وأ ءافقوو الصو ءايلا تابثإب :دابلاو

 ءال وأ ةيدابلا نم ناك ئراطلا هب دارملا لب «ةيدابلا نكاس هب دارملا نأ "يدابلا" :هلوق نم مهوتي ام هب عفد "ئراطلا"

 (يواصلا ةيشاح) .ةيدابلا نم الإ اهيلإ ٍنأي ال هنأل ؛ايداب ئراطلا يمس اهغإو



 جحا ؟روس 4 هم رشع عباسلا ءرخا

 متش ولو ص211 ١ نأب هببسب يأ ملعب هدئاز ءابلا داتل]ب هيج ري نمو ئراطلا
 دري نأ

 يأ ' 'نإ" ربخ ذدحؤي اذه نمو .هضعب يأ مؤم 2 ) ٍميِلَأ باَذَع نس هقذن مداخلا

 ناك و: تاينيبا ىييبلا سراكم نيف بال نيب اَنَأَوَ ذِإ ركذا و .ميلأ باذع نم مهقيذن

 ناثوألا ,نس نيب رْهَطَو اعيش نب كلِرَشم ل نأ هانرمأو «نافوطلا نمز نم عفر دق

 يأ دجاسو عكار عمج ,) ٍدوُجّسلَأ عّحْرلأَو هب نيميقملا َتيِمِبآَقْلاَو َتيِفِباَطلل
 ا ل و هوجو دوو :سيبق يبأ لبج ىلع ىدانف جلاب ساّكلَأ ىف دان َنْدَأَو .نيلضملا

 ولو ايهنم بكترا نأب لوألا نم لدب وأ ةفدارتم لاخ قاثلا ىلعو ؛لغفلل ةلص ةيببسلل ءابلا نأ ديري :هيبسب يأ

 نبا نع متاح يبأ نبا ىورو «مرحم ريغ مرحلا لوخد وه :ءاطع نعو ؛كرشلا وه ةداتقو دهاحجم نعو .مداخلا متش
 طرش ىلع حيحص هدانسإو «ميلأ باذع نم ىلاعت هللا هقاذأ رخآ دلبب ةكمب لجر لتقب مه الجر نأ ولو :دوعسم
 16 هقذن" :هلوق نم يأ :اذه نم (نيلامكلا ريسفت) .يراخبلا

 لعف ئععم نمضتم هنأ ىلع لعفلل ةيدعم نوكتف «ةدئاز ريغ "ميهاربإل" يف ماللا نأ ىلإ روكذملا هريسفتب راشأ :انيب

 (لمجلا ةيشاح) .نيبرعملا رثكأ لاق هبو .ةدئاز اهإ :لاق "انلزنأ"ب "انأوب" رسف نمو «هركذ امك اب ىدعتي

 اعدف «مزمزب امهيلع هللا معنأو ءضرألا كلت يف رجاه همأو ليعامسإ هدلو نكسأ نيح هينبيل هلصأ هانيرأ يأ :انيب
 يف هساسأ نأل ؛هيلع هدعاوق بترف ؛مدآ ساسأ نع تفشكف ةفافه احير هل هللا ثعبف ؛تيبلا اذه ةرامعب هللا
 هيفو «تيبلا ءاذخب تماقف «تيبلا ردقب ةباحس هللا تعب :ليقو مدأ عارذب اعارذ نوثالث -ليق امك - ضرألا

 رجحلا لخدأو ؛هعارذب عرذأ ةعبس ءامسلا يف هلوط لعجو «هيلع ٍنبف ءيرود ىلع نبا !ميهاربإ اي :ملكتي سأر
 ثيش لبقو «ثيش هلبق هانبو .تيبلل ىدهي ام هيف ىقلي ارثب هل رفحو ءاباب هل لعجو ءافقس هل لعجي ملو تيبلا يف
 ١ ريبزلا نبا مث شيرق مث يصق مث مهرج مث «ةقلامعلا هانب ميهاربإ دعب مث :ةكئالملا مدآ لبقو ؛مالسلا امهيلع مدآ
 نبا ىسيع اهددحيف ؛نيتقيوسلا وذ نامزلا رخآ يف اهمدهي مث «هئانب ىلع نآلا ةيقاب يهو .جاجحلا مث
 (يواصلا ةيشاح) .إتاع ميرم
 ساسأ ىلع هانبف ؛ميهاربإل ىلاعت هللا هأوب تح ؛هنوملعي الو هناكم نولهجي ءايبنألا تناكو :خلإ عفر دق ناكو
 لعفب ةرسفم "31 ديدي :كرشن ال نأ (لمجلا ةيشاح) .ةكئالملا مدآ لبقو ؛مدآ ثيش لبقو «ثيش هلبق هانب «مدآ

 ؛ةالصلا نع ةيانك هيلع فطع عم لعجت نأ رهاظلا :هب نيميقملا (نيلامكلا ريسفت) .لوعفملا ةنيرقب مهفي ردقم
 تضفخ ءادنلل هدعص املف :سيبق يىبأ لبج ىلع (نيلامكلا ريسفت) .هريغ هنعف امك هيوخأك نكر مايقلا نإف

 (لمحلا ةيشاح) .ءيش لك هباجأف «جحلاب سانلا يف ىدانف ىرقلا هل تعفرو ءاهسأر لابجلا



 جحلا ةروس ؛1 رشع عباسلا ءزجلا

 تفتلاو ".مكبر اوبيحأف هيلإ جحلا مكيلع بحوأو ءاتيب نب مكبر نإ سائلا اهيا اي"

 بالصأ نم جحي نأ هل بتك نم لك هباحأف ءابرغو اقرشو الامشو اني ههجوي

 ةاشم ًةلاَجر َكَلوُنَأَي رمألا باوجو "كيبل مهللا كيبل" :تاهّمألا ماحرأو لاحرلا

 ىلع قلطي وهو «لوزهم ريعب يأ ٍرِباَض لك قعر انابكر و مايقو مئاقك لجار عمج

 قيرط (ج) ٍقيِمَع جف َلُك ني ىنعملا ىلع المح «رماوضلا يأ جيريتأَي ىثنألاو ركذلا
 ءامهيف وأ ةرخآلا يف وأ ةراجتلاب ايندلا يف مُهَل َعِفتَم اورضحي يأ ادهش .ديعب

 موي وأ ةفرع موي وأ ةجحلا يذ رشع يأ ت ٍتَموُلْعُم ماّيأ ف هلآ م َمَسَآ اوُرُكذَيَو لاوقأ

 رقبلاو لبالا ”يدتألآةميهَب ني مهر ام لع لاوقأ «قيرشتلا مايأ رحخآ ىلإ رحنلا
 تناك ذإ اهني ره و ايادملا نم هدعب امو «ديعلا موي يف را للا "

 اوليزي يأ ِمُهَمَفَت أوضَقَيَل ّمَث .رقفلا ديدشلا يأ م9 َريقَفْلا َسِيآَبْلآ أوُمِعطَأَو ةبحتسم

 اهإف ؛هانعم رابتعاب درفم "رماض'"ل ةفص هنأ عم "نيتأي" عمج نأ ديري ءهانعم ىلع المح ؛رماوضلا يأ :نيتأي

 نم :تلقف ؟تنأ نيأ نم :فاوطلا ف خيش يل لاق :نيساي نب دمحم لاق :ديعب قيرط (نيلامكلا ريسفت) .ةريثك

 نم تنأ :تلقف «تيبلا ناريج متنأف :لاق !ةثالث وأ نيرهش ةريسم :تلق ؟تيبلا نيبو مكنيب مك :لاق ؛ناسارخ

 ةبحماو ةليمحلا ةعاطلا هذه «هللاو :تلق «تلهتكاف باش انأو تحرخ «تاونس سمح ةريسم نم :لاق ؟تئج نيأ

 اهنأ :يناثلاو ."نذأ"ب قلعتي نأ :امهدحأ ؛ناهجو ماللا هذه يف زوجي :خلإ اودهشيل (كرادملا ريسفت) .ةقداصلا

 وأ ةينيد «ةدابعلا هذحمب ةصتخم عفانم دارأ هنأل ؛"عفانم" ركنو :يرشخمزلا لاق ءرهظألا وهو "كوتأي"ب ةقلعتم

 (لمجلا ةيشاح) .تادابعلا نم اهريغ يف دجوت ال «ةيويند

 ىلإ ابدن وأ «هيف جرحتلا نم ةيلهاجلا لهأ هيلع امل ةحازإو ةحابإ كلذب رمأ ءاهموحل نم يأ :خإ اهنم اولكف
 بحاولا مدلا نع لكألا زوجي الف (يواضيبلا ريسفت) .بجاولا نود عوطتلا يف اذهو ور ءارقفلا ةاواسم

 (نيلامكلا ريسفت) .امهاوس بحاولا نم لكأي الو «نارقلاو عتمتلا مد نم لكأي :ةفينح وبأ لاقو «يعفاشلا دنع

 .هدبلتو رعشلا راشتنا :-نيتحتفب- ثعش :مهثعشو (نايبلا حور) .ةدشو سوب هباصأ يذلا سئابلاو :سئابلا



 جحلا ةروس 8 رشع عباسلا ءرجلا

 أوُفوُطَيَلَو اياحضلاو اياذملا ,نم َْهَرَودُت ديدشعلاو فقيقتفيلاب أوُفوُيَلَو رفظلا لوطك
 مصاع نع ركب

 أدتبم ربح َكلاذ .عضو تيب لّوأ هنأل ؛ميدقلا يأ + ةضافإلا فاوط

 لحي ال ام يه هَّنلا ٍتَمٌرْح َمِظَعُي نَمَو روكذملا كلذ نأشلا وأ رمألا يأ رّدقم

 ألا محل ْكلِحَأَو ةرخالا ين َّق يف ءهَبَر دنع ل اهميظعت يأ وهف هك اهتنا
 راب 5 .

 ءانثتسالاف ؛ ؛ةتيملا ُمَكْلَع تمرح 2 هكيرجت م:كيلع "1 ىلثي ام ال حبذلا دعب الكا

 اوُبِدَتَجآَف هوحنو توملا نم ضرع امل ميرحتلاو ءالصتم نوكي نأ زوجيو «عطقنم
 2: روزلا تلؤق ْاوُبَِمَجآَو ناثوألا وه يذلا يأ نايبلل "نم" نيثوألا َنِم سججّرلا

 .خسولا وه ثفتلا :رفظلا لوطك .طبإلا فتنو براوشلا صقو سأرلا قلحك يأ ؛ثفتلل لاثم :رفظلا لوطك

 :هلوقو هوهلمل ةلازإ اوضقيل يأ «(قرشخم زلا هيب ناش امك ءفاضملا ريدقت نم دب الف ىلا ناك نإف هتلازإ لب :ليقو

 يأ" :هلوق نأ رهظ اذهيو ؛تاف امل ءاضق هدعب ةلازإلا ناك هتلازإل بورضملا نامزلا ىضم امل هنأ هانعم "اوضقيل"

 (نيلامكلا ريسفت) .نيعملا لصاحل نايب لب «ةلازإلا نيعم ءاضقلا فرعي مل هنإف ؛"اوضقيل" اريسفت سيل "اوليزي

 (نيلامكلا ريسفت) .تافرع نم ةضافإلا دعب ىدؤي هنأل ؛هب يمس نكرلا فاوط وه :ةضافإلا فاوط

 هللا هعنمف همدهيل هيلإ راس رابج نم مكف «ةربابحلا طلست نم قتعملا وأ ءسانلل عضو تيب لوأ هنأل :خإ ميدقلا

 (يواضيبلا ريسفت) .طلستلا نود هنم هد ريبزلا نبا جارخإ دصق امنإف جاجحلا امأو «ىلاعت

 اوركذ اذإ ءءاحضفلا ةداع ىلع اذهو .فوذحم ربح "كلذ" :هلوق نأ ىلإ كلذب راشأ :كلذ نأشلا وأ رمألا

 وأ نيمالك نيب لصفلل ركذي وهف ءاذك ناك دقو ءاذه :نولوقي رحخآ مالك ف ضوخلا اودارأ مث مالكلا نم ةلمج
 وه فاضم ريدقت مظنلا يف نأ ىلإ ريش ا مكيلع ىاتي ام الإ (يواصلا ةيشاح) .دحاو مالك يهجو نيب

 ةقيقحلا يفو ناس اع هوما لمح قو (رتتساو عفن ءعفترا فاضملا فذح دعب رورخملا ريمضلا نأو عهيلإ دنسملا

 577 ماعنألا سنحجج نم سيل ام ؛ "ةدئاملا" ةيآ يف ركذ هنأ .عطقم ءابشسأالاف (لمجلا ةيشاح) .ةعرخحت ةيأ ولتملا

 ."لمحلا" نم «مرحم ماعنألا ف سيل هنأ عاطقنالا هجو :ليقو «هوحنو توملاك ضراع
 نمو" ىلع ةيعيرشت ءافلاو ( ي ونعم رذق ناثوألا ةدابعو ,خاسوألاو رذقلا لصألا يب وه :خ] سجرلا اوبنتجاف

 (لمجلا ةيشاح) .اذه هنع عرفت كرشلا كرتو هللا دودح ىلع ةظفاحملا ىلع ثح املف "خإ مظعي



 جحا ةروعب يكلف دوا وخلا

 52 اًمناكق كلاب كرشإ نمو تناسب دام امهو هلق لب نقل" هب نيويذت
 _اريصحا يف يأ

 َُق هطقست يأ حصول هب ىوهت 3 ةعرسب ملفات نأ ةةطلآ 2 2 آم 40 صف '

 3 نمو ًأدتبم ءرمألا هلبق ردقي َكِلَذ .هصالخ ىجري ال وهف يأ ديعب

 نسحتسُن نأب م هلا نضال ني إلا ضرر اهديطمت إف ىلا يري نت قل

 هذه أرق مث "كرشلاب روزلا ةداهش تلدع" :ُهلَك لاق هنأ دمحأ هاور ام ربألل دهشيو :روزلا ةداهش وأ مهتيبلت يف
 (يواصلا ةيشاح) .هتقيقح ملعي ال امب ةداهشلا يأ :روزلا ةداهش وأ (نيلامكلا ريسفت) .خلإ "هلل ءافنح" ةيآلا

 ءامسلا نم يداهلا لاحب كرشملا لاح هبش هنأ :نيعملاو ؛كرشملل ىلاعت هللا هبرض لثم اذه :لإ هللاب كرشي نمو
 يف هئازجأل حايرلا ةقرفت وأ همحل ريطلا فطختب امإ «ةلاحم ال كلاه وهف ؛عقي ىح ةليح هسفنل كلمي ال الك نأ يف

 (يواصلا ةيشاح) .هصالخ ىحري ال ةديعب ةنكمأ

 نع هللاب كرشأ نم دعب نأ :ةيآلا نيعمو «هللاب كرشي نمل لثم برض :اذه هضرغ لإ قيحس ىلإ :رخ امنأكف

 :ليقو «لاحب دحأ هيلإ لصي الف ؛حيرلا هب توه وأ ريطلا هب تبهذف ءامسلا نم طقس نم دعبك ناميإلاو قحلا
 ال كلاه وهف «حيرلا هطقست ثيح عقي يح ةليح هسفنل كلمي ال هنأل ؛ءامسلا نم يواهلا لاحب كرشملا لاح هبش

 (يواصلا ةيشاح)إ .قيحسلا ناكملا ف هطوقسب وأ ؛همحل ريطلا بالتساب امإ ةلاحخم

 نإف ؛عيونتلل :ليقو «رييختلل ةيآلا يف "وأ" نأ ىلإ ةراشإ هيفو ؛نيرمألا الك ىلع عيرفت :هصالخ ىجري ال وهف
 (نيلامكلا ريسفت) .دعب ىلع ناميإلاب هصالخ نكمي نم مهنمو ءالصأ هل صالخ ال نم نيكرشملا نم
 ةاعارم هيلع هلمح هنأكو ءروصق هيف :"لمجلا" يف لاق :ندبلا يه ."دوعسلا يبأ" نم ,ءكلذ رمألا يأ :خإ ردقي

 همهف امك روصق حراشلا مالك يف سيل :لوقأ ؛هصنو ."حابصملا" يف امك ءاهنم معأ رئاعشلاف الإو «قايسلا
 يبأ'" يف لاق امك ميمعتلا ركنم هنإ ال ؛هدعب امل ةقباطم "ندبلا يهو" :هلوقب رئاعشلا رسف لب "لمحلا" بحاص

 هرئاعشو جحلا ملاعم نم اهإف ايادهلا يأ "هللا رئاعش" :ىلاعت هلوق نأ ىلع هريغو "نايبلا حورو كرادملاو دوعسلا

 .هذعب امل قفوألا وهو (7”:جحلا) هللا رئاَعَش ْنِممَكَل اَهاَنْلَعَح َنَدْبلاَو هنع ءيبني امك ىلاعت

 :"مءابصملا" يف امك ءاهنم معأ رئاعشلاف الإو «قايسلا ةاغاررم ةيلغ هلمح هنأكو ءروصق هيف :خلإ ندبلا يهو

 (لمجلا ةيشاح) .كسانملا عضاوم :رعاشملاو - رسكلاب - ةراعش وأ ةريعش ةدحاولا «هلاعفأو جحلا مالعأ رئاعشلا

 .ءبهذ نم ةرب هفنأ يف ءلهج يبأل لمج اهيف ةندب ةئام ىدهأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور :خإ نسحتست نأب

 (لمجلا ةيشاخ) .رائيد ةئام ثالثب هنم تبلط ةبيخن ىدهأ رمع نإو



 جحلا ةروس هول رشع عباسلا ءزجلا
 لا لا دع

 اهنأ هب فرعي ام اهراعشإل ؛رئاعش تيممنو «مهنم 20 ب ِنولُقْلا فوْقَت ني نمستسأو

 اهّرضي ال ام اهيلع لمحلاو اهوكرك ْمِفَنَم ايف :ك] .اهمانسب ةديدح نعطك يده
 يأ (2) ٍقِيِتَعْلا تيبلا ىلإ اهرحن لح ناكم ينآ هاي رق اهرغ هو شل لجأ لإ
 د مكلبق تفلس ةنمؤم ةعامج 3 لكِلَو .هعيمج مرحلا دارملاو ءهدنع

 وأ مش أوك دم هناكم وأ انابرق احبذ يأ ناكم مسا اهرسكبو ريدمتج نيرسبلا عنتاب
 5 يلعو ةربخ

 اودانقلا وملح َدَدْلَف ٌدِساو هنلإ :ةونلإف اهعيذ دبع ردلالا ةشييت ج مككزو اع لع
 ٍجُهُبولَ تفاح ٌتلِجَو هللا يَ اَذإ 0 .نيعضا وتملا نيعيطملا < تبخم 1 ِرمِثمَو

 ْةُهَتَقَرَر امعَو اهتاقوأ يف ةولّصلآ ىميقُمْلاَو ايالبلا نم َمُكباَصْأ آَم ْىَلَع َنيِرَّصلأَو
 252555 ءدص توهم همح لكلا يهو هنئب مه ترقبو .نوقدصتي 2 َنوَقِف 9

 .فوذحم دئاعلا نأ ىلإ ةراشإ هردق "مهنم" :هلوقو يهاونلا بانتجاو رماوألا لاثتما نم يأ :بولقلا ىوقت نم

 حمرلاب برضلا :نعطلا :نعطك (نيلامكلا ريسفت) .لوصوملا رابتعاب دئاعلا ريدقت ىلإ ريشي :مهنم (يواصلا ةيشاح)
 زوجي ال كلي ةفينح يبأ دنع امأو .هبألد ىعفاشلا دنع اذه :خلإ اًيوك رك .لمحلا رهظ يف ةبدح حتفلاب :مانسلا :اهمانسب
 مل كلذ نع نغغتسا نإو ءاهبكر اهبوكر ىلإ رطضاو ةندب قاس نم :"ةيادهلا' يف لاق «رارطضالا دنع الإ اذه نم ءيش

 .ناكم مسا لحم نأ ىلإ ريشي :اهلحم .اهبكري
 كلذ مكح هل ىطعي ءيشلا نم بيرقلاو هسفن تيبلا ىلإ يهتنت ال اهنأل ؛كلذب هلوأ امنإ :هعيمت ميو دارملاو

 هرسفو رجح نب ماشه نع روثأم ريسفتلا اذه مث كني ةفينح يبأ بهذم وه امك مرحلاب الإ حبذي ال هيفو ءيشلا
 يراخبلا يفو ءفاوطلا دعب ءيش لك هل لح جاحلا نأ كلذ ىضتقاف «ةضافإلا فاوط ىلإ هلحم رخآو هانعم نأب هريغ

 (نيلامكلا ريسفت) ."قيتعلا تيبلا ىلإ اهلحم" :هناحبس لاق «لح دقف تيبلاب فاط اذإ :امكذ سابع نبا نع
 نأل ؛هانعم لصأ اذه :نيعضاوتملا .نابرقلا اوحبذي نأ يأ "احبذ" وه يذلا ردصملل لوعفم "انابرق" :انابرق احبذ يأ

 ءافادبأ مظعل اندب لبإلا تيمس :خلإ لبإلا يهو (يواصلا ةيشاح) .ضفخنملا ناكملا وهو «تبخلا لوزن تابخإلا
 (ياقرزلا) .اهونمسي اوناك مهنأل ؛كلذب تيمس ةكمج رحنت ةرقب وأ ةقان ةندبلا :'حابصملا" يفو (انخيش)
 كلي ةفينح يبأ دنعو «لبإلاب ةصاخ يعفاشلا دنع ندبلا :ينالطسقلا يف لاق امك ه4 يعفاشلا لوق وهو :لبإلا يهو
 - :"سوماقلا" يف لاقف ةغللاب هتقفاوم امأ ءعرشلاو ةغللاب قفاوم هب ةفينح يبأ مالكو ءرقبلاو لبإلا نم
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 رحأو مثاقت امك اينالا يا عمن ريح يزل هنيد مالعأ هلآ ِرتَعَّش نّي كَل اًهَسلَعَج
 ديلا ةلوقعم ثالث ىلع ةمئاق ا اهرحن دنع ْاَنْيَلَع هّللأ مس أوك ذاف ىبقعلا ف

 اهنم لكألا تقو وهو ءرحنلا دعب ضرألا ىلإ تطقس اَيوُنُج َتَبَجَو اَذِإَف ىرسيلا

 ضرعتي الو لأسُي الو .ىطعُي امي عنقي يذلا َعِناَقْلآ أوُمِعطَأَو متتش نإ اَبِم أوُنُكَف
 رحل نأب كَل اهنقركس ريخسلا كلذ. لفم يآ كلاذك ضارعتلا وأ لكاسلا قمُمْلآَو
 ١غ قو هلا لافي ل .مكيلع ىماعنإ كو َنوُرُكْشَت 2 قطت مل الإو ءبكرتو

 امأو «هريغو "بحتتملا" يف هلثمو .انابرق ةكمب رحنت ةرقب وأ ةقان :ةندبلاو ؛رقبلاو لبإلا نم - ةكرحم - ةندبلا <
 انرمأف «جحلاب نيلهم دعك هللا لوسر عم انجرخ :لاق هنأ هذ رباج نع يئاسنلاو دواد بأ ننس يفف عرشلاب

 انك :رباج ثيدح نم "ملسم" حيحص يفو .ةندب ف انم ةعبس لك «ةرقبلاو لبإلا ف كرشن نأ هي هللا لوسر

 .ندبلا نم الإ يه له :لاقف ؟ةرقبلاو :ليقف «ةعبس نع ةئدبلا رحنن

 يناث "هللا رئاعش نم"و ءاحل ميظعت همسا ىلإ اهتفاضإو هللا اهعرش لا ةعيرشلا مالعأ نم يأ :هللا رئاعش نم

 بوكرلا وهو "ىمسم لجأ ىلإ عفانم اهيف مكل" :هلوق يف يأ :مدقت امك (كرادملا ريسفت) ."انلعج" يلوعفم
 :ةمئاق نعم نوكيف ؛نهلجرأو نهيديأ وهو ءردقم هلوعفمو ءفاص عمج :فاوص .اهرضي ال ام اهيلع لمحلاو
 عم ىلع ةدايز "خإ ثالث ىلع" :هلوقف ءامايق :"فاوص" هاف سابع نبا نع متاح يبأ نبا هاور اذك

 ."حارصلا" نم ؛ةدودشم يأ :ةلوقعم (نيلامكلا ريسفت) .كلذ ف درو ثيدحل ؛"فاوص"

 بونحلا بوجو نأ ملعاو :"ريبكلا" يفو (نايبلا حور) ءطقس اذإ ةبجو بجي طئاحلا بجو :لاقي :تطقس
 تعضخ اذإ هيلإ تعنق نم «لئاسلا عناقلا :خل! عناقلا .طقس اذإ ةبجو طئاحلا بجو نم ءضرألا ىلع اهعوقو

 ريغ نم ىطعي امو هدنع امب يضارلا عناقلا :ليقو ؛لأسي الو ضرعتيو هسفن كيري يذلا رتعملاو ءاعونق هتلأسو هل

 اهرخسن مل نإو يأ :قطت مل الإو (كرادملا ريسفت) .لاؤسلل ضرعتملا رتعملاو ؛ةعانقو اعنق تعنق نم ؛لاؤس
 (يواصلا ةيشاح) .اًميوكرو اهرحن ىلع ردقي مل
 موحللا هللا ىضر بيصي نل وأ ؛ىوقتلا لبقتي نكلو ءامدلاو موحللا هللا لبقتي نل يأ :خلإ اهموحل هللا لاني نل
 نوبرقملاو نوحضملا يضري نل ىئعملاو ؛ءامدلاو موحللا باحصأ دارملاو «رحنلاب ةقارملا ءامدلا الو ءامي قدصتملا

 ءامدلا اوحضن لبإلا اورحن اذإ ةيلهاجلا لهأ ناك :ليقو ؛ىوقتلا طورش ةياعرو صالخاإلاو ةينلا ةاعارم. الإ مهر

 (كرادملا ريسفت) .تلزنف «كلذ لثم اودارأ نوملسملا جح املف «مدلاب هوخطلو تيبلا لوح
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 لمعلا مكنم هيلإ عفري يأ ةكنم ئوقتكلا ُهلاَعَي نكجلَو هيلإ كاعقرت ال عأااشواَمو الو

 ا م لع هللا يرحل 2 اقوغسم قلل ةك كاملا عم هل صلاخلا حلاصلا

 رإ ..نيدٌحوملا يأ 39 تريلا ربت هنت كسانمو هنيد ملاعمل مكدشرأ

 هتنامأ يف ِناَوَخ لك ثض ال َهَّشأ َنِإ نيك رشملا لقئاوغ امل تاينوم#

 يأ َتروُلَسَقُي َنيِذَلِل َنِذَأ .مهبقاعي هنأ :نيععملا ,نوكرشملا مهو هتمعنل 20 ٍروفك

 مهنأ ب اذأب داهجلا ف تلزن ةيآ لّوأ هذهو .اولتاقي نأ نينمؤملل

 نم أوكرخلا نيذلا © ةيِدَعَل رتِهرَمَك لع هلأ َّنِإَو مهايإ نيرفاكلا ملظل ًآوُملَظ

 مع عك ع م تم 3 م 5 1 كف .جارخإلا يل يح ر تعي مهريد

 دق نوك رشملا ناكو يأ وا لببوام طوب رعد دك قلعت ه1 ايليكاطتو وا كلنا ةوساتت :2! عفادي هللا نإ

 هعفدب نينمؤملل ةرشبمه تايآلا هذه هللا لزنأ «نينمؤملا نم ةكممي ناك نم اوذآو «ةيبيدحلا ماع 2 هللا لوسر اودص

 نإو ,ةكم حتفو مهرايد ىلإ مهدرب ضرألا يف مهنيكمتو «لاتقلا يف مهل هنذإو مهرصن ىلإ ةريشمو ؛مهنع ىلاعت
 (لمجلا ةيشاح) ."رحبلا" نم ؛هللا ىلإ ةعجار رومألا ةبقاع
 بيصي ام :يهو ةلئاغ عمج لئاوغلاو ؛هيلع ماقملا ةلالدل ؛فوذحم لوعفملا نأ ىلإ ةراشإ هردق :نيكرشملا لئاوغ

 ءاكيرش هعم اولعجيف هللا اوناخ :ن#ذ سابع نبا لاق :خلإ نوكرشملا مهو (يواصلا ةيشاح) .هوركملا نم ناسنإلا
 (نيلامكلا ريسفت) .لآملا رابتعاب وأ .هل مهبلطل نيلتاقم مهام :حلإ نينهؤملل يأ (لمجلا ةيشاح) .همعن اورفكو
 ؛هيف نوذأملا فذحف [(نيلامكلا ريسفت) .ةرجهلا لوأ يف ةيآ نيعبسو فين يف هنع يمن ام دعب يأ] :اولتاقي نأ

 لوألا لوصوملل اتعن رج لحم يف نوكي نأ زوجي :خلإ اوجرخأ نيذلا (نيلامكلا ريسفت) .هيلع "نولتاقي" ةلالدل

 ريسفتلا" ءأدتبم رامضإ ىلع عفر لحم يف نوكي نأو ؛حدملا ىلع بصن لحم يف نوكي نأو ؛هنم الدب وأ هل انايب وأ
 (لمجلا ةيشاح) ."نيمسلا
 انبر :مهلوقب الإ ءيشب اوجرخأ ام يأ "اوجرحخأ ام" :هلوق .جارخإلا يف نئاك قح يأ :جارخإلا يف قح ريغب
 لوقلا اذهو ؛جارخإلا ال نيكمتلاو رارقإلا بجوم وه يذلا ديحوتلا الإ مهجارخإل بجوم ال نعي ءهدحو هللا

 :وحن مذلا هبشي ام حدملا ديكأت باب نم كلذف «قح ريغب جارخإ هب جارخالاف «قح

 (نيلامكلا ريسفت) بئاتكلا عارق نم لولف نمي مهفويس نأ ريغ مهيف بيع الو
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 عارخالا ؛قح 7 اذهو ءهدحو َهَّللآ - وكدا 4 يدب - اوجرخأ ام

 يرابلل في عيبو نابهرلل م عِماوص فيفختلابو ريدكملل كليدشعلابا تف رزه

 عضاوملا يأ ايف ركذُي نيملسملل ُدِجسَمَمَو - ةيناربعلاب - دوهيلل سئانك ٌتَوَلَصَو
 يق 1 يق عسل اهجارخب تادابعلا عطقنتو فعلآ ٠ مسا ةروكذملا

 تمده هلوق ىلع فطع

 نإ َنيِذَل .هتردقو هناطلس يف عينم 29 ُزيِرَع هقلخ ىلع ُكِوَمَل هلآ ٌحرإ هنيد رصني

 : م هان ء 229 22186 238 2258 2988 1 3 مهّودع ىلع مهرصنب ٍضَرَألآ ىف ْحُهَنَكَم

 طيلست حصي ال ذإ ؛اذه لثم بصن ىلع برعلا عامجإل بصنلا لحم يف عطقنم ءانثتسا اذه :اولوقي نأ الإ

 حراشلا هل ردق اذلو ؛حصي مل «هللا انبر :اولوقي نأ الإ مهرايد نم اوحرخأ نيذلا :تلق ول كنأل ؛هيلع لماعلا

 نم هللا انبر محلوقب الإ ءايشألا نم ءيشب اوجرخأ ام يأ ءالصتم هريصو اغرفم ءانثتسالا لعجو افوذحم الماع
 . يضاملا نيعمب ع راضملاو "نيمسلا"

 ةدهاجم هنيد لهأل هللا نذإ عفدلاب دارملاو «نونمؤملا مه "مهضعبب" :هلوقو «نورفاكلا مه ضعبلا اذه :مهضعب

 لهأ ىلع كرشلا لهأ ىلوتسال مهداهج ف مهل نذإلاب نينمؤملاب كرشلا لهأ هللا عفد الولو :لاق هنأكف «رافكلا

 ين لك عرش يف مدهل ئعملاو ,مهنم نينمؤملا تادابع عضوم عضوملا اذمي دارملاو .ةدابعلا عضاوم اولطعو «نايدألا

 (نيلامكلا ريسفت) .عفانو ريثك نبال فيفختلاو ءرثكألل :ديدشتلاب (لمجلا ةيشاح) .هيف ىلصي يذلا ناكملا
 (نايبلا حور) .ةدابعلا لجأل ؛هيف نودرفنيو نابهرلا هيف دبعتي عضوم :يهو ةعموص عمج :عماوص

 اهنونبي مهنأ الإ ءاضيأ مهل عماوصلاو «ةدابعلا لحأل ؛اهيف اوعمتجيل نادلبلا يف اهنونبي ىلا يأ :ىراصنلل سئانك

 .اهيف ىلصي اهنأل ؛"تاولص" ةسينك تيمس امنإ "سئانك" (نايبلا حور) .ىراحصلاو لابحلاك ةيلاخلا عضاوملا يف

 ةبرعم ةملك يه :ليقو ءاهيف ىلصي هنأل ؛كلذب سئانكلا تيس ةالص عمج :خا تاولصو (بيطخلا ريسفت)

 (يواصلا ةيشاح) .ىلصملا مهتغل يف هانعمو ءرصقلاو ةثلثملا ءاثلاو داصلا حتفب اثولص ةيناربعلاب اهلصأ

 طلس نأب هدعو ىلاعت هللا رحبأ دقو .بلغ نئيعمي رع نم ذوحأم ريزع نأل ؛بلاغ ىلوألا :خلإ هناطلس يف عينم

 (لمجلا ةيشاح) .مهرايدو مهضرأ مهثروأو ؛مهترصايقو مجعلا ةرساكأو برعلا ديدانص ىلع راصنألاو نيرحاهملا

 (اصخلم) .عينم لجر اهنمو «ةوقلا :ةعانملا ءبلاغلا يأ :عينم
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 وهو ءطرشلا باوج ركدُمْلا نَع أَوَهَنَو ٍِفوُرعملاب ا ةركرزلا اوَناَءَو ةرلصلا أوُماَقَأ

 اهعجرم هيلإ يأ 2: روُمأَلآ ُهَبِقع ِهّنَو ًادتبم "مه" هلبق رّدقيو ؛لوصوملا ةلص هباوجو
 0 م - ع تلوح 5 5 5 وخلا 0 ََ 3 : ) ه ا

 موق ةريئاتاوع ا ا و ع ب :ةرحشالا ُق

 كح

 9 قياس ونب مرق الإ طبقلا هيَذك رو , ا بيعش موق َرَيدَم يبل

 ممل باقعلا ريخأتب مهتلهمأ نيرهكل) تّيلمأَك ماع ةوسأ كلف مهلسر يةياورع باث

 هيذكتي مهيلع يراكنإ يأ م ريكت ناك َفيَكَف باذعلاب يلدغ 4

 اهنتكلهَأِةَيرَق ني مك يأ نّيَكَف .هعقوم عقاو وه يأ «ريرقتلل ماهفتسالاو ؟مهكالهإب

 مهل طسبو ؛«ضرألا يف مهنكم نإ نيرحاهملا ةريس هيلع نوكتس امع ىلاعت هللا نم رابخإ وه :خلإ ةالصلا اوماقأ
 نيكمتلا مهاطعأ لجو زع هللا نأل ؛نيدشارلا ءافلخلا رمأ ةحص ليلد هيفو «نيدلا رمأب نوموقي فيكو ءايندلا يف
 (كرادملا ريسفت) .و دمحم ةمأ مه" :نسحلا نعو «ةلداعلا ةريسلا عم رمألا ذافنو
 اوماقأ" وهو هياوججو طرشلا يأ "وهو" :هلوقو .طرشلا باوج هيلع قطع امو "ةآلصلا اوماقأ" يأ :طرشلا باوج

 ريمضلا اذهو :خلإ أدتبم مه هلبق ردقيو .هربح هلوصرم عم ةلصلاو "ًادتبم مه" :هلوقو .هيلع فطع امو "ةالصلا
 نيذلل فصو "خلإ مهانكم نإ نيذلا" :ىلاعت هلوق :"بيطخلا" فو ؛نورحاهملا مهو لاتقلا ف مهل نوذأملل عجري

 :هقذ نامثع نعو ف راضنألاو نيرحاهملا ةريس هيلع نوكتس امنع بيغلا رهظب ىلاعت هللا نم رابخإ وهو اورجاه
 «لسللا ةيشاحنإو .اثلحلأ امرا نم شلع تأ لبق مكهيلخ نيلآأ ىلاعت هللا فأ ديري غالب لبق ءاقث' للاو انه

 - طبقلا هوبذك امنإو ءهوبذكي مل ليئارسإ نب هموق نأل ؛لوعفملل لعفلا نيبو مظنلا هيف ريغ :ىسوم بذكو

 .لعفلا ررك لب ءىسوم موقو :لقي ملو مظنلا هيف ريغ كلذلو :هموق الإ طيقلا هبذك .رصم لهأ يأ -رسكلاب
 ,هلوعفم مهبيذكتو ءراكنإلا يعمي, ردصم "ريكن" نأ ىلإ هب راشأ ا مهيلع يراكنإ أ (قيلامكلا ريسفتو

 مومو مهكالهإب مهقايح ريغ نأب ءدضلاب دضلل «رييغتلا راكنإلاب دارملاف «"يراكنإ"ب قلعتم "مهكالهإب"و

 (لمجلا ةيشاح) .يبلقلاو يناسللا راكنإلا نيعمج سيلو «بارخلاب مهترامعو
 ةقفاوم ىلع ورمع يبأل :اهتكلهأ (يواصلا ةيشاح) .مهيلع يراكنإ ناك ام نوبطاخملا رقيلف :نيعملاف نأ :ىيرقعلل

 (نيلاسكلا ريسفت) : "تيلمأف"
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 اًهِشوُرُع لَع ةطقاس ٌةَيِواَح َئهَف مهرفكب اهلهأ يأ ٌةَمِلاَظ َىِهَو "اهتكلهأ" :ةءارق يفو
 .هلهأ توم ٍلاخ عيفر م2 ٍديِشّم 5 ٍديِشُم رصقَو اهلهأ تومه ةكورتم ِةإطَعُم رثب نم مك و اهفوقس د ىو هش ا د م ىلا #0 ا م

 0 5 ' 2 0-00 ا 2 4 كج : يّ 006 : 2م او 2 5

 مهلبق نيبذكملاب لزن ام آب َنولقعَي ٌبولق ّمُش نوكتف ضرالا ىف ةكم . راقك يا اوريسي ملفا
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 رص

 ل ةصقلا يأ ف 00 0 دايثو 1 اعل 0 َنوُعمَسَي ناَذاَء وأ

 َكَبَر َدنِع اّمَوَي ىَرِإَو ردب موي هرجنأف ,«باذعلا لازنإب ُْهَدَعَو ُهَّللا فلم نو

 قوف تطقسف اهفاطيح تمدَت مث اهفوقس ترحف اهفاينب تلطعت نأب اهفوقس ىلع افاطيح ةطقاس :خإ ةطقاس
 يأ ءربخن دعب اريخ نوكي نأ زوجيو 'ةيواحن"ب اقلعتم نوكيف ءاهتمالسو اهشورع ءاقب عم ةيلاخ وأ «فوقسلا

 ةفوطعم ةلمحلاو ءاهيلع ةفرشم ةلئام ناطيحلا تيقبو تطقس نأب اهيلع ةلطم يأ ءاهشورع ىلع يهو ةيواخ يه

 ردقم. "نيأك" تبصن نإ امل لحم الف اهئاوخ لاح سيل كالهإلاو ؛لاح اهنِإف ؛"ةملظ ىهو" ىلع ال "اهتكلهأ" ىلع

 (يواضيبلا ريسفت) .عفرلا هلحمف ءادتبالاب هتعفر نإو ؛"اهتكلهأ" هرسفي

 رفن فالآ ةعبرأ نأ كلذو «ءاروضاح :اهل لاقي ةدلب ف توم رضحب تناك رئبلا هذه نأ يور :خلإ ةلطعم رئبو

 يمسف )ع حلاص تام اورضح املف 3ع حلاص مهعمو تروم: ريضح اوثأ و :باذعلا نم دمج فني ماسي ىبمآ نم

 مهيلع هللا لسرأف ءاورفكو مانصألا اودبع مهنأ مث ءاورثك ح اولسانتو ارهد اوماقأف ءاروضاح اونبف ءتوم رضح
 (ليزنتلا ملاعم) .مهروصق تبرخو ؛مهرثب تلطعو هللا مهكلهأف ناوفص نب ةلظنح :هل لاقي ايبن

 هب لومعملا كيشملا هوحنو صح نم طئاح هب يلط ام وهو «ديشلاب هالط ديشي طئاخلا داش :”سومايقلا" يف :ديشسم

 ءاهش ورع ءاقب عم :خلإ لاخ (نايبلا جيد .نايتبلا عوفرم لوطم يأ ديشم :ليقو «لوطملا ديؤمك و ؛ديشلاب يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .اهئاقب عم اهلهأ نع ةيلاخخ يه ام اهنمو ؛ةمدهتسم ام اهتويب نمف

 لب اوهس بلقلل تبثأو ءراصبألا نع تيفن ام *لاق دا زوجتلا يفنو ديكأتلل رودصلا ركذ نأ نعي :نيكأت

 هب مهيتأت نأ ىأ «باذعلاب كتلجع نوبلطي يأ ا باذعلاب كنولجعتسيو (نيلامكلا ريسفت) .ادمعت هايإ تدمعت

 قو [نوعبس مهنم ريغ نوعبس مهنم لتقف] :هرجنأف (لمجلا ةيشاح) .ةلجع بلط ةهلجعتسا : "ناتخملا" يفو الججاع

 مايأ نم دحاو مويو باذعب نولجعتسي فيك :ليق هنأك ؛نينمؤملا نم هعم نمو لوسرلل باطخلاو :خلإ اموي نإو
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 .ايندلا يف - ءايلاو ءاعلاب - معز 000 اف ِةَّس ىلاك باذعلاب ةرخألا مايأ نم

 د ُدَِصَمْلا ََلِإَو اهلهأ ذارملا اعذخأ مث ٌةَمِلاَظ -عو اه تيلمأ ةّيَرَق نم نياك

 ريشب انأو ءراذنإلا نيب ج 2 هذ كَل انآ امْنِإ ةكم لعأ يأ ةرماكلا اجيأنَي لق .عحرملا
 0 كةبرك كذيو تونادلا خف م : ا اوُلِمَحَو أوئماَ تريز .نينمؤملل

 نيزتحعم لوعفم

 نيقباسم "نيزجاعم" هلا اذ بهنع نرسم رات ل تابوت نم ىفوطياب زجعلا

 ةلعافملا نم

 2) مجتم ا ُبَحْصَأ كبتلوأ باقعلاو ثعبلا مهراكنإب انوتوفي نأ نونظي يأ ءانل
 مهيلع ردقن الو ةقباسملاب

 غيلتلاب رمزي مل ينأ نت ذو عيل ربأ تن وه لوو نب ةلاتق نس انس امو .رانلا

 .ةقيقح همايأ لوطب باذعلا يدامتلا نايب ةلمحلا نأ ىلإ هب ريشي "كبر دنع'"ب قلعتم :خإ ةرخآلا مايأ نم
 باذعلا لوط نع ةيانك وهو ءراركت الب ددعلا ىهتنم هنأل ؛فلألا ىلع رصتقا :ةنس فلأك (نيلامكلا ريسفت)

 قفو ىلع ريثك نباو ىلعو ةزمحل ةيتحتلا ءايلابو رثكألل ةيقوفلا :ءاتلاب (يواصلا ةيشاح) .هيهانت مدعو
 . نودعت'ب قلعتم "ايندلا يف" ."كنولجعتسي"
 ؛ىلوألا فالخب "خلإ اموي نإو هدعو هللا فلخي نلو" :هلوق يف اهلبق ام ةبسانمل ؛واولاب انه ىتأ :ةيرق نم نيأكو

 (يواصلا ةيشاح) .هبساني امي لك ف ىتأف "ريكن ناك فيكف" :هلوق يف اهلبق ام ةبسانمل ءافلاب ىتأف
 نأل ؛نيقيرفلا ركذو باطخلا مومع عم راذنإلا ىلع راصتقالاو هب مكر ذنأ ام مكل حضوأ يأ :خ! راذنألا نيب

 (يواضيبلا ريسفت) .مهظيغ يف ةدايز مهباوثو نينمؤملا ركذ امنإو «نيكرشملل هقاسمو مالكلا ردص

 .رجعلا ىلإ هبسن انالف تزجعأ نم :زجعلا ىلإ (نيلامكلا ريسفت) .ريثك نباو ورمع يبأل زاجعإلا نم :نيزجعم
 ريسفت) .مهوعنع يأ «طيبثتلا نم ةروسكملا ةدحوملا ديدشتو ةثلثملا حتفو ءايلا مضب] :مهشوطبغيو (نيلامكلا ريسفت)
 2346 هل ةيناث ةيلست اذه :لوشر ..هقوع رمآلا هع هظيث +"نيوماقلا" قف: لاق ؛.مهوقوعي يأ [(نيلامكلا

 يف فلتخا هنأ ملعو .هريغ ىلإ اثوعبم نوكي نأ ريغ نم هسفن لامكل هيلإ جاتحي ام هيلإ يحوأ لب :غيلبتلاب رمؤي مل يأ

 بسحب الإ قرف ال ءين لوسر لكو «لوسر يبن لكف «نايواستم امهفإ :مهضعب لاقف «يبنلاو لوسرلا نيب قرفلا
 :مهضعب لاقو يتلا فالخب ةددجتم ةعيرش وأ باتك بحاص ام لوسرلا نأل ؛معأ ينلا نإ :مهضعب لاقو ؛موهفملا

 - (ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم وه اذه) يبنلا نأ ىلع روهمجلاو «هفالخب يبنلاو باتكلا هيلع لزنأ نم لوسرلا نإ
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 دي 5 يي ود عض عا عورب ع او ياما دعا تعال

 لسرملا هاضري رم نارقلا نم سيل ام هتءارق  هتينما ىف نطيشلا ىقلأ أرق َوَمَت اذ لإ

 لا م سب شورت نم يضيم يمننا ةروس يبا يبا ارق دقو .مهنل
 73 اا 13 هياط اع ... . ... ... تاظيشلا ءاقلاي ة؟درعألا ةلاقةلومر حلاو

 ىعم يف اًضيأ ءاملعلا فلتخا نكل ,يراقلا يلع المل "ربكألا هقف" حرش "يلايخلا" يف امك .لوسرلا نم معأ -
 ىأر لب كلذك نكي مل نمو ءلوسرلا وهف قلخلا ةوعدب هرمأو ارهاظ كلملا هءاج نم نأ يزارلا راتخاف «هتيمومع
 .ىلوألا وه اذهو ءالوسر نوكي ال يذلا يبنلا وهف لوسر هنأب لوسرلا نم دحأ هربخأ وأ الوسر هنوك مونلا يف

 ريرقتل هثعب نمو همعي يبلاو اهيلإ سانلا وعدي ةديدج ةعيرشب ىلاعت هللا هثعب نم لوسرلا :"دوعسلا يبأ" فو

 هتلاسر غيلبتل قلخلا ىلإ هللا هلسرأ ناسنإ لوسرلاو :"نايبلا حور" فو ."يواضيبلا" يف اذكهو ؛ةقباس ةعيرش
 يف هلثمو ءمعأ هنإف ؛ىنلا فالخب باتكلا هيف طرتشي دقو «نيرادلا حلاصم نم مههلوقع هنع ترصق ام نييبتو

 غيلبتل ثعب نم لوسرلا :يناتسهقلا لاقو .بانطإلل افوخ هانكرت باوجو ضارتعا هيفو «'يفسنلا دئاقع حرش"

 .ناسنإلاب صتخي هنإف يبنلا فالخب ءاناسنإ وأ ناك اكلم ماكحألا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةنيرقلا ىلع اليوعت تفذح ىقلأ لوعفم :هتءارق .هأرق باتكلا ئمت :"سوماقلا" يف لاق :أرق ىنمت

 ْف ناك كلذو :مجنلا ةروس ٌهلي يبلا ةءارق ةيآلا هذه لوزن ببس نأ ىلإ كلذب راشأ :325ّ يبنلا أرق دقو

 ةكم ىلإ نيرجاهملا مودقو ؛ةنسلا كلت نم بحجر يف ةشبحلا ىلإ ةرجهلا تناكو «ةثعبلا نم سمح ةنس ناضمر
 (يواصلا ةيشاح) .ةنسلا كلت نم لاوش يف ناك
 ةلطاب ةياورلا هذه اولاق دقف :قيقحتلا امأ «نيرهاظلا نيرسفملا ةماع ةياور اذه :يزارلا لاق :خلإ ناطيشلا ءاقلاي

 سو لا وه نإ وهلا نَع وطني مول :هنأش ىلاعت هللا لاق ءلوقعملاو ةنسلاو نآرقلاب هيلع اوحتحاو ؛ةعوضوم

 4ِهِفْلَح ْنِم الو ِهْيَدَي نيب ْنِم ٌلِطاَبْلا هيي الإ» (1:ىلعألا) «ىَسنَن الف َكُئرَقُتَسَل :لاقو ((4 :مجنلا)# ىَحوُي
 .(8 :رجحلا) 4 َنوظِفاَحَل هَل اَنِإَو َركَّذلا انت نحن انإ9» :لاقو :(47:تلصف)

 يور اًضيأو ,نوعطم ةصقلا هذه ةاور نأ يف ملكتي ذحأ مث ؛لقنلا ةهج نم ةتباث ريغ ةصقلا هذه :يقهيبلا لاقو

 دقف اًضيأو ءاباتك هيف فنصو «ةقدانزلا عضو اذه :لاقف ةصقلا هذه نع لئس هنأ ةيزه نب قاحسإ نب دمحم نع

 ثيدح هيف سيلو «نوكرشملاو نوملسملا اهيف دجسو مجنلا ةروس أرق 83غ يبنلا نأ هحيحص يف يراخبلا ىور
 امو ؛هلثم ةيندللا بهاوم يفو «قينارغلا ثيدح ةتبلا اهيف سيلو ةريثك قرط نم ثيدحلا اذه ىورو قينارغلا
 ,"ةيئدللا بهاوم"و "ريبكلا ريسفتلا" ىلإ عجريلف هليصفت تئش نإو .ًاضختنلم كنتم ريغ وهف ثيداحأ هيف ىوري

 :هلوق دنع تكس الكلح هنأ وهو دحاو هحو الإ قبي مل هوجولا هذه تلطب املف ”كرانملا" نإ ركذ اه نسحألاف

 - ال23 هنأ مهضعب دنع عقوف لي يبلا ةءارقب الصتم تاملكلا هذهبي ناطيشلا ملكتف "ىرخألا ةثلاثلا تانمو"
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 "ىجترتل ّنهتعافش نإو ءالعلا قينارغلا كلت" :هب رعش ٌدي هملع ريغ نم هناسل ىلع
 نزحف «كلذ نم هناسل ىلع ناطيشلا هاقلأ اه. مكلع ليربح هريخأ مث .كلذب اوحرفف

 ل ب انآ ْحَسَيَف نئمطيل ؛تايآلا هذمب ىلسف

 وهو هوجولا نسحأ اذهو :ضايع يضاقلا لاقو :525 يبنلا ةءارق يف ءاقلإ اذه نوكيف ءامب ملكتي يذلا وه -
 .هفعض ىلإ يزارلا ىشم نكل (يرابلا حتف) .ليوأتلا اذه يبرعلا نبا نسحتسا اذكو «هحيجرت رهظي يذلا
 يف قينارغلا :قينارغلا كلت (نيلامكلا ريسفت) .هعم اودجسو «دجسن مويلا لبق ريخب انهإ ركذ ام :اولاقو :365 هناسل

 قينرغ وأ قيلعك قيرغ وأ ءنوفطعك قونرغ وأ ءسودرفك قونرغ اهدحاو «ءاملا ريط نم روكذلا لصألا
 هللا نم مهيرقت مانصألا نأ نومعزي اوناكو «معانلا ضيبألا باشلا اًضيأ قونرغلاو «هضايبل هب يمس ,نيكسمك

 .هريغو "بهاوملا" نم ؛عفترتو ءامسلا يف ولعت يلا رويطلاب تهبشف ؛مهل عفشت
 امه وأ ءمضلاب قينرغلاك ضيبأ وأ دوسأ ءام رئاط ءسودرفو روبنزك قونرغلا :"سوماقلا" يف :العلا قينارغلا
 «ليمحلا ضيبألا بايثلا طبالعو ءساطرقو سودرفو ليدنقو روبنزكو ؛مضلاب قونرغلا هبشي رئاط وأ يكركلا
 ءامسلا يف ولعت يأ رويطلاب تهبشف ءمهه عفشتو هللا ىلإ مهرقت مانصألا نأ نومعزي اوناكو .قينارغ عمجلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيلستلا نم ءلوهجملا يضاملا ةنزب :يلسف (نيلامكلا ريسفت) .عفترتو
 يف يقليل ناطيشلا نكل الوق اولاق ذإ ؛هلسر يف اذه ةنس لب اذهبي درفنمب تنأ ام عي :نئمطيل تايآلا هذمي

 ريرج نباو متاح ىبأ نبا هحرخأ امك ءاناعإ نونمؤملاو اكش نوقفانملا دادزيل ءالتبا كتءارق ف ىقلأ امك مهءارق

 نم ةصقلا تدرو دقف :لاق «ينالقسعلا خيشلا هلقن ءالسرم ريبج نب ديعس نع ةبعش نع قرط نم رذنملا نباو
 يور دقو ءالصأ اهل نأ ىلع لدت قرطلا ةرثكو ءريرحج نبا قيرط الإ ؛عطقنم وأ ةفيعض امإ اهلك و ةريثك قرط
 ,يزاغملا يف ةبقع نب ىسومو قاحسإ نباو رازبلاو هيودرم نبا ةصقلا ىور نممو «سابع نبا نع ادنسم
 ةدنسم اهري مل هنإو ؛ةلسرم اهلك اهقرط نإ :لاق نكل ءريثك نبا ظفاحلا هيلع هبن امك ةريسلا يف رشعم وبأو

 اهإ :ةميزخ نبا لاقو ؛ةعوضوم ةلطاب اههإ :يزارلا مامإلا لاقف «ةياكحلا هذه ريثك ركنأ دقو .حيحص هجو نم
 ذخأ مث ءالقن ةتباث ريغ اهِإ :يقهيبلا لاقو ءالقن الو القع حصي ال ةلطاب اهنإ :ضايع لاقو «ةقدانزلا عضو نم

 ةعامج هركنأف ,.نورسفملا هعبتف ,ةصقلا هذه هريسفت ف ريرج نبا ىور ةلمجلابو ,نونوعطم اهتاور نأ يف ملكتي
 هتاتكس نم ةتكس ف ناطيشلا هدصتراف «نآرقلا لتري ناك هي هنأ اهنسحأ هوجو ىلع هولّوأو .نورحآ هتبثأو

 درو ام هديؤيو ءاهعاشأف هلوق نم اهنظو هيلإ اند نم اهعمس ثيحب 735 يبلا ةمغن ايكاحم تاملكلا كلتب قطنو

 هب ثدحو هاهتشاو ائيش بحأ اذإ الإ :ةيآلا نيعم يف لاق هركنأ نمو ءولتي "قمت" :هلوقل 5# سابع نبا نع
 ئمت اذإ الإ نيب نم ام وأ ءايندلاب هلاغتشا بجوي ام هيهشت يف يأ هتينمأ يف ناطيشلا ىقلأ هب رمؤي ملام .هسفن

 (نيلامكلا ريسفت) .هموق يضري ام هيلع ناطيشلا ىقلأ الإ هموق نم نمؤي نأ
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 ام ناطيشلا ءاقلإب ُدميلَع ُهّنآَو اهتبثي فعلا هللا مك دك ٌنطيشلا قلي ام لطيي

 ةنح قف يطيشلا قلي ام عجيل دفا لم يطلب انام انا يل ب هيك ركذ

 قدا .لوبق نع نيكرشملا يأ ٍةُهبوُلق ِةَيِساَقْلآَو قافنو كلش ٌمسَرُم ميولق ىف تريذلل

 .نينمؤملاو دي يبنلا عم ليوط فالح 2 ويتشلج ىل نيرفاكلا َنيِمِلَظلا تَرَ
 << رينلا ْمَلْعَيلَ . كلذ لطبأ مث ,.مهيضري ام مهتملا ركذ هناسل ىلع ىرح ثيح

 َتِبَخُتف فب اوُنِيَْؤُيَف كلب ني ٌقَحْلا نآرقلا يأ هنأ .نآرقلاو :ديحوتلا ٌملِعْل أوُثوأ

 ٍميِقَتْسُم قيرط طّرِص لإ اَوُنَماَ َنيِّل ٍداَهَل هلآ ّنِإو ْمُهُبوُلف دُهَل نكمطت
 ناطيشلا هاقلأ ام. نآرقلا يأ ُهَنِم كش ٍةَيرم ف أوُرْفك -وبقلا لاي دلو .مالاساإلا

 ةمايقلا وأ مهتوم ةعاس يأ َدَتْعَب ُةَعاَسلآ ُمُهَيِتأَت َّيَح لطبأ مث ٌدَكُي يبلا ناسل ىلع

 حيرلاك رافكلل هيف ري ال ردب موي وه ٍميِقَع ٍمْوَي ٌباَذَع هيت 01 ةأجف
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 ظلغ :ةوسقلا :ةيساقلا (نايبلا حور) .ماكحألا يف لمعتسملا يعرشلا خسنلا ال يوغللا "خسنلا"ب دارماف :لطبي
 ةلزنم نم ركذ ام ىلع دمحم مدن :شيرق تلاق ةيآلا هذه تلزن املف :"نزاخلا" ةرابع :خل! هناسل ىلع .بلقلا

 لك مف يف اعقو دق كي هللا لوسر ناسل ىلع ناطيشلا ىقلأ ناذللا نافرحلا ناكو «كلذ ريغف هللا دنع انتهلآ

 .ملسأ نم ىلع ةدشو هيلع اوناك ام ىلع ارش اودادزاف ,كرشم

 زمرو «هب هبشملا ركذ يوطو «ميقع ةأرم. هيف ريخ ال يذلا مويلا هبشف «ةدالولا مدع لصألا يف مقعلا :ميقع موي

 (يواصلا ةيشاح) .لك يف ةرمثلا مدع عماجلاو «لييخت هتابثإف ءمقعلا وهو همزاول نم ءيشب هل

 ءاسنلا دالوأ نأل ؛ميقعلاب برحلا موي فصو :ليقو ءارجش حقلي الو ارطم ئشني الف ريخ ال :ميقعلا حيرلاك

 وأ ؛هل ليل ال ةمايقلا موي وهو ءاميقع تراص اولتق اذإ برحلا ءانبأ نيلتاقملا نأل وأ ءميقعلاك نرصيف ؛هيف نولتقي

 أ نجاتي دنوب ف دارا ان لقطع بع نعش نيل لكل لاإلاسلا قل وأ هلثم دلي موي لك ناك

 (نيلامكلا ريسفت) .ليوهتلل ؛رمضملا عضوم رهاظلا عضوف ءاهياذع وأ ةمايقلا مهيتأت نيعملا



 عما ةروس 3 رشع عباسلا ءزجلا

 بصان رارقتسالا نم هنمضت امو .هدحو هَلْ ةمايقلا موي يأوي ثلا .هل ليل الل

 اوُلِمَعَو ْأوُنَماَء َتيِذَلاَف هدعب نيب امه نيرفاكلاو نينمؤملا ني 1 ُمحَح فرطظلل

 كلل اِتَياَكب 83 اورفك َنيِذَلاَو .هللا نم ًالضف ع ٍميِعَتلأٍت تَج ىفٍتحِلَّصلآ
 يأ هلل لبس ىف اوُرَجاَه تريِذاَو .مهرفك ببسب ديدش هو ثروت ِتاَدَع ْمَُ
 رو ةنحملا قزر وه اًمَسَح اقر ُهّللأ ُمُهّنقُرْرَعَل اوُناَم وأ أوُلَيُقّمُث ةنيدملا ىلإ ةكم نم هتعاط
 يأ اهحتفو ميملا مضب ٌالَخَدُم ِمُهلِحَدُيَ .نيطعملا لضفأ ير تقرر يَ وهل هللا

 .مهاقع نع 2 ئيلح مهتاينب ُديِلَعل َهَّللا ا َنِإَو ةنحلا ونعو ١ ,هنْوَضَري اديك وأ ًالاخخدإ

 تِقوَع ام ٍلْثِمِب نينمؤملا نم ىزاحج بقاع نمو كيلع هانصصق يذلا قلل 30 رمألا

 بهتق ودع نثق مردملا رهشلا قدمولتاق امك مهلتاق يأ هنيكرشملا نع املظ وي

 :ىلاعت هلوق امأو «هربخ يف ءافلا كرت كلذ ىلع لدي :هللا نم الضف .موي لد هدي هل زيا ال فا :هل ليل ال

 هريخ أدتبم :اورجاه نيذلاو (نيلامكلا ريسفت) .ةيببسلل ال ةلباقملل هيف ءابلاف "نولمعت متنك امب ةنجلا اولخدا"

 (يواصلا ةيشاح) .مفأشل اميظعت ؛نينمؤملا ةلمج يف نيلخاد اوناك نإو ركذلاب مهصخو "هللا مهتزومل

 نأ لك ىلع لمتحتف «نيتءارقلا الك ىلع ريسفت "اعضوم وأ الاحخدإ يأ" :هلوق .عفانل اهحتفو رثكألل :ميملا مضب

 ديعوو نينمؤملا دعو نم يأ :خلإ يذلا كلذ (نيلامكلا ريسفت) .ناكم مسا نوكي نأ وأ ءاردصم 3
 يهف «ليدبت الو هيف رييغت ال يأ ؛كلذ كيلع انصصق يذلا رمألا :هريدقت فوذحمل ربخ ةراشإلا مساو «نيرفاكلا

 بقاعتلا نم ذوخأم باقعلا :2إ بقاع نمو (يواصلا ةيشاح) .رحخآ ىلإ مالك نم لاقتنالل اهب ىتؤي ةملك
 (يواصلا ةيشاح) .ةيوغل ةقيقح ؛ىزاج ئععمب بقاع :هلوقف ٍدئنيحو ؛هريغ دعب ءيشلا ءيحب :وهو
 وأ جاودزالل اباقع باقعلا ءادتبا يمس اهنإو ؛ةدايز ريغ نم هملظ ام لثع. حلاظلا ىزاج يأ :لإ هب بقوع ام لثمب

 اعمج اوقل نيملسملا يف تلزن هنإف «لوزتلا دروم ىلإ ريشي "مرحملا رهشلا يف هولتق امك مهلتاق يأ" :هلوقو ءهببس هنأل
 (نيلامكلا ريسفت) .نيملسملا هللا رصنف «اولتاقو اوبأف نوملسملا مهدشانف مرحملا رهشلا نم اتيقب نيتليلل نيكرشملا نم

 ؛ينامزلا يحخارتلل سيل انهه "مث"و «ةكمب. هلزنم نع هجارخإب ملظ يأ ؛نيكرشملا نم ملسملا ىلع يغب يأ :مهنم

 (نيلامكلا ريسفت) .يركذلا بقاعتلل لب ؛مارحلا رهشلا يف مهلاتق لبق تناك ةكمب مهزانم نم مهجارخإ نإف



 جلا ةروس اا لاا 0 رشع عباسلا ءزجلا

 مه (2) ثوُفَع نينمؤملا نع ٌوُهَعَل هللا ءءرإ ُهَللآ ُهَنَرُصِنَيَل هلزنم نم هحارخإب ملظ يأ

 ُجِلوُيَو ٍراَهَلا ىف ليلا ُجِلوُي هللا ىرأب رصنلا كلِلاَذ .مارحلا رهشلا يف مهملاتق نع
 ىلاعت هتردق رثأ نم كلذو «هب ديزي نأب رخآلا يف امهنم الك لحدي يأ ليلا ىف َراَهَتل

 نامبإلا مهيف لعج ثيح ءممك م29 ٌريِصَب نينمؤملا خيب هللا ّنأَو رصنلا امب ىلا

 ام. ..رأو تبانلا ٌقَحْلَأ َوُه هنأ كرأي اضيأ رصنلا كلو .مهءاعد باحأف

 سو لئازلا ٌلِطََبلآ وه مانصألا وهو ِهِنوُد نم نودبعي -ءاتلاو ءايلاب- حروُعَدَي
 يش لك رغصي يذلا م 3١ ٌريبكلا هتردقب ءيش 2 ىلع يللاعلا يأ ُنَعْلَأ ّوه ه هللا

 سس ارطم آم امك < قتلا هللا "لأ طن و لا .فاوس

 2 )ريب ءاملاب تنابتلا جارخإ ُق ةقابعل م طل هللا تبِإ هتردف رثأ قرف اذهو ةتايبلاي

 در ا ف ضزألا ف اَمَو ِتَومَّسلآ ىف ام دُهَل .رطملا ريخأت دنع ممهيولق يف امم

 يقيقحلا ةيسسملا هلأ :هلصاحو ءرضنلل ايي جاليإلا نوك نإ ةراشإ اذه :ىلاعت هتردق رب نذل قف جاليإلا يأ ا كلذ
 عشاق هنأ سيسي رصنلا كلذ يأ ءاهماقم اهرثأو ةردقلا ليلد ماقأ ىلاعت هنأ الإ ؛تانكمملا عيمج ىلع ىلاعت 550-

 نباو عفانل ةيقوفلا ءاتلاب :نوعدت ام نأو (لملا ةيشاح) .رحآلا يف راهنلاو ليللا نم لك جاليإ هتردق راثآ نمو

 ركذ يف عورش :خلإ هللا نأ رت ملأ (بيطخلا ريسفت) .هرمأو هرهق تحت ريقح لفاس هاوس ام لك يأ :خإ رغصي
 يف يقرتلا ةلدألا يفو «هلبق يذلا ليلدلل ةجيتن ليلد لك ةقيقحلا يفو ءلطاب هاوس امو قحلا وه هنوك ىلع ةلدأ ةتس

 امو ِتاَواَمَّسلا يف اَم هلو :هلوق :ىاثلا .ضرألا رارضخا هنع ءيشانلا ءاملا لازنإ :لوألا :لمأتف «ةفرعملاو جاجتحالا

 9 عايحألا :سداسلا .ءامسلا كاسمإ :سماخلا .كلفلا ريخخس :عبارلا .نضرألا 2 م ريخشس :كلاثلا 4 ضْرألا ىف

 (يواصلا ةيشاح) .ايناث ءايحإلا مث «ةتامإلا

 ريدقت ىلإ جاتحي الف ؛ةفطاع ال ةيببس ءافلا نوكي نأ وجيو هب حبصتف يأ 5 أ" ىلع فطع هنأ ىلع عفرلاب :حبصتف

 يفن ىلع لدل ابا وح بصن ول اًضيأو :تيأر دق يأ ربخلا نعم. هنإف قب بصني ىح باوج ماهفتسالل سيلو دئاعلا

 (نيلامكلا ريسفت) .نامز دعب ناهز لا ةا ا ىلع ةلالدلل ع راضملا ىلإ لودعلاو «هتابثإ دوصقملاو رارضحالا



 ل ل ل
 نأ مل .هثايلوآأل مج ١ كيِمَحلا هدابع نع ُكَعْلآ َوُهَل َهَّللا َتِبِإَو كلملا ةهج ىلع

 بوكرلل رَحَبلا ىف ىرجت نفسلا َكلْقْلَأَو مئاهبلا نم ضزألا ىف ام ركل َر َرْحَس هللا

 نفذ الإ ضرألا ىلع َعَقَن الثل وأ نأ نم َءاَمَسلَآ ُكِسْمُيَو هنذإب -هرْمَأب لمحلاو

 تمذأأ َوُهَو .كاسمإلاو ريخستلا يف 20 ٌييِحَر ٌفوُمَرَل ِساّنلآب َهَّنآ نإ اوكلهتف
 نإ تعبلا دمع كيش دق مكلاحا عابلا دنع مُكدُِن مُث * اشنإلاب ٌمكاَيَحْأ
 - اكَسَم اَلعَج م ُكِل .هديحوت هكرتب هللا معنل () ٌروُه ] كرشملا يأ َنَسنإلآ
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 ,كلفلا مكل رخس يأ "ضرألا يف ام" ىلع فطع هنأ :امهدحأ ؛ناهجو هيفو ؛كلفلا بصن ىلع ةماعلا :2! كلفلاو

 ىلع "يرخت"و ءاهريخست بيحجعتو ناتتمالا روهظل ؛؟"”لضرألا ام" هةلوق ىف "ام" تنت تحردتا نإو س1 اهدرفأو

 (لمحلا ةيشاح) .ربحن "يرحت" ف "يرحت كلفلا نأ رت ملأ" متدقتب ةلالحلا ىلع فطع اهنأ :يناثلاو .لاح اذه

 فذح ىلع رج وأ بصن لخم يف امإ "عقت نأ" :هلوق نأ :هليصفت «عقت الثل وأ عقت نأ نم :هلصأ يأ :لإ نأ نم

 ءاهعوقو كسميو يأ ؛ءامسلا نم لامتشا لدب طقف بصن لحم يف :ليقو ؛عقت نأ نم :هريدقت ءرجلا فرح

 راشأ دقو ؛"عقي الثل" نويفوكلاو ,"عقت نأ ةهارك" نوردقي نويرصبلاف ؛هلجأل لوعفملا ىلع بصن لحم يف :ليقو
 ."لمدلا" نم: ًاضعتام :ثلاثلاو لوألا لامعحالل جراشلا

 كسميو" هلوق نأ الإ ءبحوملا مالكلا يف عقي ال وهو لاوحألا معأ نم غرفم ءانثتسا هنأ رهاظلا :هنذاي الإ
 ةسبلتم افوك ةلاح يف الإ لاوحألا نم ةلاح يف عقت اهكرتي ال يأ ؛يفنلا ةوق يف "ضرألا ىلع عقت نأ ءامسلا

 مكايحأ :-هرس سدق- دينجلا لاق :2إ مكايحأ يذلا وهو (لمجلا ةيشاح) .ةسبالملل ءابلاف «ىلاعت هللا ةئيشع

 .ةرتفلا دعب بذجلاب مكييحي مث «ةرتفلاو ةلفغلا تاقوأب مكتيمبي مث ةفرعم

 نم ةنيعم ةمأ لكل نيد ماكحأ يأ :ةعيرش .ةصاح ةعيرش يأ «ةدابعلا وهو كسنلا نم ذوحأم ردصم :اكسنم

 ىلإ 232# ىسوم ثعبم نم تناك ىلا ةمألاف ؛«ىرخأ ةعيرش ىلإ اههل ةنيعملا اهتعيرش مهنم ةمأ ىطختت ال ثيحب ممألا

 نودوجوملا ةمألاو «ليجبإلا مهكسنم نو دمحم ثعبم ىلإ ىسيع ثعبم نمو «ةاروتلا هس ةكلع ىتسيع ثعبم
 'رمألا يف كنعزاني الف" :هلوقف ٍظئتيحو ؛ريغ ال نآرقلا مهكسنم ةمايقلا موي ىلإ مهدعب نمو دي يبلا ثعبم دنع

 ."يواصلا ةيشاح" نم رصتخم ءخسنت مل ةيقاب مهتعيرش نأ مهنم امعز كنيد رمأ يف ممألا ءالؤه كعزاني ال يأ



 جيا ةروض 1 رشع عباسلا ءزجلا

 نأ ّقحأ هللا لتق ام :اولاق ذإ ,ةحيبذلا رمأ رنألآ ىب مهعزانت ال :هب داري َكَنْعْرَتُي اف

 نِإَو (ممز) ميقَتَسُم نيد كده ىلَعَل ٌكَنِإ هنيد ىلإ يأ كير لإ َعذآَو متلتق امم هولكأت

 لبق اذهو :هيلع مكيزاجيف 2: > َنوُلَمْعَت اَمب ُمَلْعَأ ُهّ هللا لقف نيدلا رمأ يف َكوُلَدَج

 هيف ٌمّثنُك اَميِف ِةَمدّيقْلا َمْوَي نورفاكلاو نونمؤملا اهي اهيأ ْركَنَيَب مكح هللا ! .لاعقلاب رمألا

 ماهفتسالا ِدَلْعَت ْرَلَأ .رحآلا لوق فالح نيقيرفلا نم لك لوقي نأب /2) تروفلتخت
 بكي ىف ركذ اه يأ كللد ّنإ ضّرألاو ءآَمَكلأ ىفاُم ُمَلْعَي هلآ <.رأ ريرقتلل هيف

 لهأو لاهج نيب مهنأل ؛كئاسنلا وأ نيدلا رمأ يف يأ "رمألا يف" :هلوق .للملا بابرأ رئاس يأ :كنعزاني الف

 مهنيكمتو ؛مهوق ىلإ تافتلالا نع ُهيد5 لوسرلا يمن دارملا :ليقو «عازنلا لبقي نأ نم رهظأ كنيد رمأ نألو «دانع
 (لمجلا ةيشاح) .ءارم لهأ ءالؤهو قحلا بلاط عفنت امن اهإف ؛مهعازن ىلإ ةيدؤملا ةرظانملا نم

 هتعزانم مدع نإف ؛ةيانكلا قيرط ىلع مهلوق ىلإ تافتلالا مدعو مهتعزانم نم لي هين دارملا نأ نيعي :مهعزانت ال
 .ةمصاخم الف اههدحأ كرت اذإف «نينثاب الإ متت ال ةعزانملا نأل ؛مهتعزانم مدع مزلتسي مهلوق ىلإ تافتلالا كرتب

 نبا ديزيو نايفس نب رشبو اقرو نب ليدب يف تلزن :"بيطخلا" يف لاق :خإ ةحيبذلا رمأ (نيلامكلا ريسفت)
 يف لاقو «ةتيملا نونعي ؟!ىلاعت هللا هلتق ام نولكأت الو نولتقت امم نولكأت مكل ام :ٌدكي يبلا باحصأل اولاق سينخ
 .كئاسنلا وأ نيدلا رمأ يف للملا بابرأ رئاس "كنعزاني الف" :ىلاعت هلوق ىلع :"يواضيبلا"

 :هلوق .لادحو عزانت مهنيبو كنيب نوكي ال نأ كداهتجا دعب «ءاهفسلا هلعفي امك اتنعتو ءارم يأ :كولداج نإو

 نم اهيلع نوقحتست امو مكلامعأب ملعأ هللا نأ ئعملاو ءلوقلا اذمب مهعفداو مهلداحت الف يأ "خلإ ملعأ هللا لقف"

 لاتقلا ةيآب خوسنم وهف يأ :لاتقلاب رمألا لبق اذهو (كرادملا ريسفت) .راذنإو ديعو اذهو ءهب مكيزاحم وهف ءازجلا
 هللا :كلوقب هللا ىلإ رمألا ضّوفو مهلادج كرتا :ئيعملا نوكيف ٍفئتيحو ,ةمكحم ةيآلا نإ :ليقو «نيلوقلا دحأ اذهو

 هنم مزليو «يفنلا راكنإل لصألا يف يهو هتيبثتو يفنملا ريرقت يأ :ريرقتلل هيف ماهفتسالا (يواصلا ةيشاح) .ملعأ
 (نيلامكلا ريسفت) .ضرألاو ءامسلا يف ام ملعي هللا نأ يأ :ركذ اه (نيلامكلا ريسفت) .يفنملا ريرقت

 ءامسلا نيب ام هلوط ءهنم ءيش رييغت نمو نيطايشلا نم ظفح هنأل ؛كلذب يمس :خإ ظوفحملا حوللا وه

 (لمجلا ةيشاح) .ةعباسلا ءامسلا قوف قلعم وهو ءءاضيب ةرد نم وهو «برغملاو قرشملا نيب ام هضرعو «ضرألاو



 جحلا ةروس ظ د ا رشع عباسلا ءرجلا

 نِم نوكرشملا يأ َنوُدّبْعَيَو .لهس 29 ٌريِسَي هللا ىلع ركذ ام ملع يأ َكِلَّذ َّنِإ

 اهنأ ُهلِع ءِهب مّ َسِيَل امَو ةّجح اًنَّطلُس مانصألا وه وب َلَْتُي ْمَل اَم ِهّللأ بروُد
 ٌدِهِيَلَع لَثُت اَذِإَو .هللا باذع مهنع مدني مكي رييصت ني كاربقإلاب َنيِاظلِل مو اة

 سلا ايد < نيل هوُجُو ىف فِرْعَت لاح «تارهاظٍتَتْيَب نآرقلا نم اَنْسَياَ

 تريذلاب تروُطَسَي َتَروُدَكَي سوبعلاو ةهاركلا نم هرثأ يأ ءاهل راكنإلا يأ
 , د

 يأ كلذ نّم رَشِب مكُكَبتَأْفأ لق شطبلاب مهيف نوعقي يأ اَنِتَياَء َمِهيَلَع َنوُلْتَي

 نأب أودقك تريلا هللا َهَدَعَو ٌراَكلا وه مكيلع ولتملا نآرقلا نم مكيلإ ةركأب

 . يه م2 ٌُريِصَمْلا َسْئِبَو اهيلإ مهريصم

 (نيلامكلا ريسفت) .مكحلا ىلإ لعجي دقو ؛حوللا يف تابثإلا ىلإ ةراشإلا لعجي دقو :خلإ ركذ ام ملع يأ

 .بيطقتلا :سوبع :سوبعلاو (نيلامكلا ريسفت) ."نودبعي" لوعفم وهو ةلوصوم "ام" :ام
 نم امإو ءهؤازج فاضملا نأل ؛هيلإ افاضم ناك نإو لوصوملا نم امإ لاح ةلمجلا هذه :خإ نوطسي نوداكي

 :لاقي "ىلع" ب دعتم وهف الإو «هتيدعت ىدعتف "نوشطبي" عم نمض "نوطسي"و ءااحصأ نع امي ربعي اهنأل ؛هوجولا
 (لمجلا ةيشاح) ."شطبلاب مهيف نوعقي يأ" :هلوقب نيمضتلل حراشلا راشأ دقو «ةبلغلاو رهقلا هلصأو هيلع اطس

 .تايآلا مهيلع نوؤرقي نيذلا ىلع نومجهي :خلإ نوطسي
 باصأ رجضو رش ىلإ ةراشإلا لعجي دقو ؛نآرقلا ىلإ كلذ يف ةراشإلا نأ ىلإ ريشي :خلإ مكيلإ هركأب يأ
 نم رشلا ىبعم يف ديزأ مه لصحي رشب يأ «نيلاتلا نينمؤملل لصاحلا رشلا ىلإو ؛مهيلع نينمؤملا ةوالتب نيرفاكلا
 (نيلامكلا ريسفت) .مهل لصاحلا رشلا
 ىلع فقولاف ذئنيحو ءرانلا وه يأ رانلا :ليقف ؟رشألا امو :لاقف لأس الئاس نأك ؛فوذحم أدتبم ربخ :خ! رانلا
 يفو ؛"اورفك" ىلع فقولاف اذه ىلعو ,"هللا اهدعو" ربخلاو أدتبم نوكي نأ حصيو «"رانلا" ىلع وأ "مكلذ'

 يبأ نباو يلع نب ديز ةءارق وهو بصنلاو «ربخلاو ءادتبالا ىلع عفرلا :ثالثلا تاكرحلاب أرقي رانلا :"نيمسلا"
 نبا ةءارق وهو رحلاو ."نيعأ" رامضإب وأ صاصتخالا ىلع وأ ءرهاظلا هرسفي ردقم لعفب بوصنم هنأ ىلع ةلبع
 (لمجلا ةيشاح) . "رش" نم لدبلا ىلع حون نب ميهاربإو قاحسإ



 عشا روس 000 علال رشع عباسلا ءزجلا
 َتروُعَدَت تيذلا ّنرإ وهو هل اوُعِمَتْسآف لَم برص ةكم لهأ يأ ُسائلآ اَهُيأتي 1 76 هه ف ريما ا 8 اخ رص ار , ءوك ع
 هدحاو ءسنج مسا اًياَبذ اوقلخت نأ مانصألا مهو هريغ يأ ِهَّللآ نوُد نِم نودبعت

 مم اني بايد مهي نإو هقلخ . كل أوُعَمَحِجَآ وَلَو ثنوملاو ركذملا ىلع عقي "ةبابذ"
 ريس

 ؛يهرزجعل ٌهَنِم هودرتسيل ُهوُدَقِنَتْسَي ل هب نوخطلملا نارفعزلاو .بيطلا نم مهيلع

 تايب رب يبا اناث بنات نيس ب يي

 لم ناك نإو باطخلاف «"اناطلس هب لزني مل ام هللا نود نم نودبعيو" نفر هقفيعرم ةيآلا هذه : :سانلا اهيأ اي

 ةقيقح راص مث «ريظنلاو هبشلاو لثملل فدارم ةغللا يف لثملاو .مانصألا دبعي ناك نم مومع هب دارملا نأ ىلإ ةكم

 ةصقلاو بيرغلا رمألا هب دارملا لب انه ادارم سيلو «نبللا تعيض فيصلا :مهوقك هدروم. هبرضم هبش ام يق ةيفرع

 (يواصلا ةيشاح) ."برغتسم رمأ اذه" :هلوقب ةرابعلا رحخآ ىف رسفملا ريشي هيلإو «ةبيجعلا

 نم ذوخأم بابذلاو «ةبذأ ىلعو ءنابضقك مضلاب نابذو «نابرضك رسكلاب نابذ ىلع عمجيو :ةبابذ هدحاو

 نيضورفم يأ «لاحلا عضوم ف ةلصتم :اوعمتجا ولو ."لمحلاو يواضيبلا" نم «عفدي يأ بذي هنأل ؛بذلا

 نارفعزلاب مانصألا نولطي اوناك 1 :ان سابع نبا نع :نارفعزلاو (نيلامكلا ريسفت) .ائيش مهعامتجا
 نولحي اوناك :ديز نبا نعو «هلكأيف ىوكلا نم بابذلا لخدف «باوبألا اهيلع نوقلغيو «لسغلاب اهسوؤرو

 وأ رئاط هذخأيف اهنم ءيش طقسي امترف «بيطلا ناولأب اهنوبيطيلو ؛رهاوجلا عاونأو يلآللاو تيقاويلاب مانصألا
 (حارص) .ْثَّول :خطل "هب نوخطلملا" :هلوقو (بيطخلا ريسفت) «هنم هدادرتسا ىلع ةهلآلا ردقت الف بابذ

 (نيلامكلا ريسفت) .ريمض نع لاح هلل ءاكرش مانصألا دبعي فيك يأ لوهحنا ةنزب :نودبعي فيكف

 لصاحو ؟الثم هامس فيكف «لثم. سيل نيبو برض يذلا نإ :لاقي ام باوج اذه :لثم برضب هنع ربع
 .مهدنع ةبرغتسم ةنسحتسم اًهوكل ؛لاثمألا ضعبب اخ اهيبشت ؛الثم ىمست ةبيحعلا ةصقلاو ةفضلا نأ :باوجلا

 .هبلس ام هنم ذقنتسيل بابذلا بلطي هنأك مضلاف سكعي دقو «بلسلا هنم بلطي هنأل ؛مضلا يأ :دوبعملا بولطملاو

 للك هللا لوسر نإ :ليق امك الوزن ببس نوكيف هيلعو ءاهلبق ام ةطبترم ريغ ةيآلا هذه :هللا اوردق ام (نيلامكلا ريسفت)
 هللا كلتدشاب" 5 هللا لوسر هل لاقف ؛دوهيلا رابحأ نم فيضلا يبأ نب كلام موقلا فو ؛هباحصأ هلوحو اسلاج ناك

 كانت نيم يسعد" 8 هلا: لوسر. هل لاقف معن :لاقف "؟نيمسلا ربحلا ضغيي هللا نأ ةاروتلا يف تيأر له

 (اصخلم يواصلا ةيشاح) .ءيش نم رشب ىلع هللا لزنأ ام :لاقو باطنلا نب رمع ىلإ كلام تفتلاف ؛موقلا



 جحلا ةروس ش ش 4/4 ٠ رقع عباسلا ورخا

 هزل .بلاغ
! ١ | 

 : ةيخ يلار وقل ل5) هس كسي الو. بايتلا نسسو لا ام ديرك فأ ذإ

 لونأأ :نوكرشملا لاق ال لزت .ًالسرأب اولا تربو ٌدلُسُر ةَكِبلَمْل كاع قلمي
 لوألا الذل قا

 لنوخت ًالوسر ةلعتب نعيوو مسي مهالاقم مدس هلل * نإ اني نع زكالا ةيله
 ام يأ ْمُهفلَخ امو ٌمِويِدْيَأ ترب اَم َمَلَْي 2 مهريغو ل دمحمو ميهاربإو ليئاكيمو

 اهيأتي © : ذولا جري لا لَو دعب نولماع مه امو اولمع هع الع العو اوهثق

 ةلصك ريل اوُلمفاَو هودُسو حُكَيراوُدبَعاَو اولص يأ اوُدُجْسآَو أوُمَكَرآ وما ترين

 أوُدِهنَجَو .ةنجلا يف ءاقبلاب نوزوفت /2) # َنوُحلْفُن ّوَحَلَعَل قالخألا مراكمو محرلا

 . ردصملا ىلع "َقَح" بصنو .هيف ةقاطلا غارفتساب . واج قح هبيد'ةماقإل لا يف

 نأ يضتقت "رطاف" ةيآو ؛مهلك ال ةكئالملا ضعب لسرلا نوكي نأ ىضنقي اذه نإ :تلق نإ :السر ةكئالملا نم

 (يواصلا ةيشاح) .اهضعب مهضعبل ةبسنلاب لسر عمجلاو ؛مدآ نبل مهاسرإل ةبسنلاب ضعبلا نأب بيحأ ؟لسر لكلا

 رايتخالا نأ ىلاعت ربخأف ؛هيلع لزني مل يأ ءانفرشأ الو انربكأب سيلو اننيب نم نآرقلا يأ :ركذلا هيلع لزنأأ

 .هقلخ نم ءاشي نم راتخي «هيلإ
 ىلع نالادلا امه ةداتعملا تائيحلا امهتفلاحمل امهنأل ؛ةالصلا نع ريبعتلا يف نينكرلا نيذه صح امنإ :ا 2 يأ

 ,نودجسي الو نوعكري مالسإلا لوأ يف اوناك سانلا نأ فد سابع نبا نع ركذو ءامهي ريبعتلا نسحف ؛عوضخلا

 الب نولصي اوملسأ ام لوأ اوناك :ليقو ءافاكرأ مظعأ امهأل ؛ةالصلا نع ربع :"دوعسلا يىبأ" يفو .«"بيطنخلا" نم

 (نيلامكلا ريسفت) .دوجسو عوكرب مقاولص نوكي نأ اورمأف ءدوجسو عوكر
 لوعفمو هللا نيد ةماقإل يأ «نيفاضم ريدقت نلغ. وهو ههللا لحأل يأ ةةليبس لق يأ :هللا ىف اودهاجو

 ؛ةمولعم اهتدهاحيو لالضلا قرف ةيرهاظلاف «ةينطابو ةيرهاظ ءادعألا هذهو .مكءادعأ :هريدقت فوذحم "اودهاج'

 داهجلا وه يناثلاو داهجلا اذهو جيردتلا ىلع ائيشف ائيش اقاوهش نم اهعنم اقدهاحجبو ىوهلاو سفنلا لثم ةينطابلاو

 (لمجلا ةيشاح) .ثيدحلا هب درو امك ءرغصألا وه لوألاو «ربكألا

 «فوصوملل ةفصلا ةفاضإ نم اقح اداهج "هداهج قح" :هلوق لصأ يأ :هلصأف :ردصملا ىلع قح بصنو

 ةدهاجم :برضأ ةثالث داهحلا :بغارلا مامإلا لاق .حراشلا هيلإ راشأ دقو «هيف يأ "يف" ئمعم ىلع "هداهج" يف ةفاضإلاو

 - "هداهج قح هللا يف اودهاجو" :ىلاعت هلوق يف اهثالث لخدتو ءسفنلا ةدهاججو «ناطيشلا ةدهاجمو ءرهاظلا ودعلا



 علا ةروس 1 4, 1 رشع عباسلا ءزجلا

 دنع هلهس نأي تيض يأ ٍحّرح نذل نزل لج امو هنيدل مكراتحا ُْبمجوْم
 بوصنم كيب لِي رفسلاو ضرملل ؛رطفلاو ةتيملا لكأو مميتلاو رصقلاك تارورضلا
 يأ لبق نم َنِمِلَسْملآ ْمُكَمَس هللا يأَوُم نابي فطع"يِهرنِإ فاكلا ضفاخلا عزت
 مكغلب هنأ ةمايقلا موي ْمَيَلَع اًديِهَس ُلوُسّرلَأ َنوُكَيِل نآرقلا يأ اًَذَّه ىنَو باتكلا اذه لبق

 نودهاجم امك مك ءاوهأ اودهاج" :ثيدحلا يفو :"هكشسلاو مكيديأب رافكلا اودهاج" :ثيدحلا فو -

 سفنلا داهجف ءربكألا داهحلا ىلإ رغصألا ذاهجلا نم انعحر :لاقف' كوبت:ةوزغ نم غر هنأ 985 هنعو ؛"مك ءادعأ

 (نايبلا حور) .يهاونلا نع بانتجالاو رماوألا عابتا ىلع اهلمح وهو «نيطايشلاو ءادعألا داهج نم دشأ
 انزب نصحم مجرو «مهارد ةرشع ةقرسب ديلا عطق يف نأ عم هيف جرح ال فيك :تلق نإ :خإ كيلع لعج امو
 نيدلاب دارملا نأ باوجلاف ؟اجرح كلذ وحنو ءناضمر نم موي موص داسفإب نيعباتتم نيرهش موص بوجوو ءةرم

 نامز ىلع هب نايتإلا فقوتي الو ءدتما نإو كرشلا نم هلبق ام رفكي هنإف ؛فيفخت هيف لب هيف جرح الو ءديحوتلا
 وه :ليق باوجلا ؟ةيآلا يف جرحلا نم دارملا ام :يزارلا لاق اًضيأو ؛حراشلا راشأ امك ةصخر وأ نيعم ناكم وأ

 رطفلا مئاصلل حابأو ءمؤيلف كلذ عطتسي مل نمو ءاسلاج لصيلف امئاق يلصي نأ عطتسي مل نمف ءصخرلاب نايتإلا
 وأ ةبوتلاب امإ اهنم اجرخم هل لعجو الإ بونذلا نم ءيشب هدبع لتبي مل هناحبس هنإف اضيأو «هيف رصقلاو رفسلا يف

 ىضقي بح نيتنث لقث لمحي نأ ةمايقلا موي فلك اهنع بغرف ةصخر هتءاج نم هنأ امت5 رمع نبا نعو «ةرافكلاب

 يفو «فيلكتب قييضتلاو ديدشتلاو رصألا نم ليئارسإ ٍنِب نمز ف ناك يذلا جرحلا يقل دارملا وأ «سانلا نيب
 مهيلعف دودحلا باحصأو قارسلا امأو «عرشلا جاهنم ىلع ماقتسا نمل وه امنإ جرحلا عفر :ءاملعلا لاق "يبطرقلا'

 ."ريبكلاو لمجلا" نم «نيدلا مهتقرافمي مهسفنأ ىلع هولعاج مهو ءجرحلا
 اذه يضاقلا فيعضت هجو رهظي الو «هلبق ام مئاليف ءايلوأ الوحد ةعاطلا يف داهجلا نيدلا يف لحديو :خلإ نيدلا يف
 هنأ :اهدحأ :هصنو «"نيمسلا" اهركذ هجوأ دحأ اذه 2 ضفاخلا عرزنب بوصنم (نيلامكلا ريسفت) .هجولا

 بوصنم هنأ :ثلاثلا مكيبأ ةلم نيدلاب يعأ يأ صاصتخاالا ىلع بوصنم هنأ :ناثلا ءارمضم "اوعبتا“ب بوصنم

 هنأ :عبارلا ؛هماقم هيلإ فاضملا ميقأو فاضملا فذح مث ,مكيبأ ةلم ةعسوت مكنيد عسو :لاق هنأك ؛همدقت ام نومضم

 (لمجلا ةيشاح) .مكيبأ ةلمك يأ رجلا فاك فذح ىلع بوصنم هنأ :سماخلا ءردقم "لعج"ب بوصنم

 نإو نآرقلا يف نيملسملا مهتيمستو «التفع ميهاربإل وأ ءمكامس هللا :ئرق هنأ هيلع لديو هلل ريمضلا :هللا يأ وه

 4َنَل ةَمِلْسُم هنأ اَنيَيُذ ْنِمَوط :هلوق يف لبق نم هتيمست ببسب تناك (8ت32 ميهاربإ يأ) هنم نكي م
 (يواضيبلا ريسفت) .مكايإ هتيمست نايب اذه يفو ؛هريدقت اذه يفو :ليقو «(748١:ةرقبلا)



 نونمؤملاةروس 4١ رشع نماثلا ءزجلا

 اهيلع اومواد ةزثلا أوُميقأف مهنغل مهلسر نأ ْ سانلا ىَلَع َءآَدَبْس متنأ أون 5

 َمدبَف مكرومأ يلوتمو مكر صان َُكدَلَوم وه هب اوقث هب أوُمِصَمَعآو ةوكرل أونا
 .مكل وه رصانلا يأ م2 ٌريِصَنلآ ّمْعِنَو وه ْنَوَملآ

 ةيآ ةرشع عست وأ نامثو ةئام يهو ةيكم نونمؤملا ةروس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 .نوعضاوتم (2) َنوُعِشَح َمِهاَلَص ىف ْمُه َنيِذّلا 9 َنوُئيْؤُمْلا زاف َحَلْفُأ قيقحتلل َدَق

 2 | َنوُلِعَف رك مه َنيَِّلأَ 2 َتَروُضرْعُم هريغو مالكلا نم وْفَللَ نَع مه َنيِذْلاَو

 هع د ةتعو نع كلا 2 1 .مارحلا نع مت َنوُظِفدَح ْةِهِجوُرْفِل جه َنيِذلاَو .نودؤم

 2 :ىلاعت هلوق ف مهفالتحا اذه ببسو «نييرصبلا لوق وه "ةيآ ةرشع عست وأ" :هلوقو. .تيفوكلا لوق اذه :كاعَو

 .نويفوكلا هلاق امك ةيآ ضعب وأ ؛نويرصبلا هلاق امك ةيآ وه له «4ِنيبُم ٍتاطْلُسَو اَنِايآب َنوُراَه ُهاَحأَو ىَسوُم اَنْلَسْرَأ
 امك «عقوتملا تبثتو «لاحلا نع هبرقت كلذلو ؛يضاملا لخد اذإ هتابث ىلع لد يأ :خلإ قيقحتلل (يواصلا ةيشاح)

 ."يواضيبلا" نم «مقراشب اهب تردص هللا لضف نم كلذ نيعقوتم نونمؤملا ناك املو .هيفنت "امل" نأ
 هتيحلب ثبعي الحر ىأر هو هنأ يور ؛مهدجاسم مهراضبأ نومزلم هل نوللذتم هللا نم نوفئاخ يأ :نوعشاخ

 مهفصو دعب كلذب مهفصو :خلإ ةاكزلل (يواضيبلا ريسفت) ".هحراوج تعشنخل اذه بلق عشح ول" :لاقف

 ؛تامرحملا نع بنحتلاو ؛ةيلاملاو ةيندبلا تاعاطلا ىلع مايقلا يف ةياغلا اوغلب مهنأ ىلع لديل ؛ةالصلا يف عوشنلاب
 لحما ال ثدحلا لعاف لعافلا نأل ؛لوألا دارملاو «نيعلاو عملا ىلع عقت ةاكزلاو .هبانتجا ةءورملا بجوت ام رئاسو

 ةاكزلا تضرف امنإو «ةيكم ةروسلا :ليق نإف (يواضيبلا ريسفت) .فاضم ريدقت ىلع يناثلا وأ ,هعقوم وه يذلا

 ةاكز انهه امي دارملا وأ ءةكمم ابجاو ناك دقف اهلصأ امأو ءاهردقو اًباصن ةنيدملب تضرف امنإ :تلق ؟ةنيدملاب

 (نيلامكلا ريسفت) .لئاذرلا نع اهريهطتو سفنلا
 ذه أرّمف «ةعتملا نع لكس هنأ دمحم نب مساقلا نع متاح يبأ نبا ج رخأ (ةعتملا ميرحت ىلع هب لدتسا :خإ مه نيذلاو

 مهنيبو نيب" :تلاقف «ةعتملا نع ان ةشئاع تلأس :ةكيلم نبا نع يورو ءداع وهف كلذ ءارو ىغتبا نمف :لاق «ةيآلا

 (نيلامكلا ريسفت) ."ادع دقف هنيمي هكلم وأ «هللا هجوز ام ريغ كلذ ءارو ىغتبا نمف" :تلاق «ةيآلا أرق مث ".نآرقلا



 نونمؤملاةروس 0 48م١ رشع نماثلا ءزجلا

 ع مِجْنِإِف يرارسلا يأ نمتتيأ تكلم ام ؤأ مقهاجوز نم يأ َمِهِحَو زأ ىلع لِ

 يم ميو 5

 ءانمتسالاك يرارسلاو تاحجوزلا نم َكِلذ َءآَرَو ْغَتَبَأ ِنَمَف ٠ .نفمايتإ ف 9 ريِمولَم

 :يَتَسَمَأل ده َنيِذلاَو .مه لحي ال ام ىلإ نوزواحتملا تو َنوُداَعْلأ مَع َكِبتَلوَأَف هديب
 .نوظفاح (9 َنوُعَر اهريغو ةالص نم هللا نيبو مهنيب اميف ٌجِهِدَهَعَو ادرفمو اعمج
 2 1 و لاو 75 .اهاقوأ ف افوميقي ( 5 َنوُطِفاَحن ادرفمو اعمج مهوَلَص َلَعُْم َنِنلأ

 ."كتحجوز نم الإ كتروع ظفحا" :ثيدحلا ليلدب "نم" ئعنت "ىلع" نأ ىلإ هب راشأ :وهاجوز نم

 صتتخم هنكل اضيأ لاجرلل اماع ناك نإو "مهنامأ تكلم امف" .مفاعأ تكلم ياللا ءامإلا يأ :مهفاعيأ تكلم ام
 «تاصقان ثانإلا نأل ؛هل ماقملا ناك نإو "نم" نود "ام"ب ربع :تكلم ام وأ (نايبلا حور) .اعامجإ ءاسنلاب

 (يواصلا ةيشاح) .ءارشلاو عيبلا لح يف مئاهبلاب هبش نهيفف «ءاقرألا اميس الو
 نأ :ةثالث طورشب زوجي :لبنح نب دمحأ لاقو ءدكلص ةفينح يبأو يعفاشلاو كلام دنع مارح وهف يأ :هديب ءانمتسالاك

 انزلاو يأ :هديب ءانمتسالاك .ةيبنجأ وأ يبنجأ ديب ال هديب هلعفي نأو «ةمأ نمث وأ ةرح رهم دجي الأو هءانزلا فاخي

 يبأ دنع حابيو «مارح ديلاب ءانمتسالا نأ ىلع ليلد ةيآلا ف :يوغبلا لاق «هتمرحب ةيآلا هذه يعفاشلا لدتسا ؛ةطاوللاو

 ديلا حكان" ثيدحل ؛اميرحت هرك نإو فكلاب ءانمتسالا اذكو :"راتحملا ردلا" ف «ةنتفلا هسفن ىلع فاح اذإ ةفينح

 صالخلا نيعت ول لب "ديق ريغ هنأ رهاظلا" :هلوق ىلع "راتحما در" فو .هيلع لابو ال نأ ىجري انزلا فاخ ولو "نوعلم
 .بقاعي ال نأ ءاجرلاف هب اهنيكست ةدارإ لعفف ةوهشلا هتبلغ نإف :"حتفلا" ةرابعو .فحأ هنأل ؛بحجو هب انزلا نم

 يهو ناسنإلا اهلم< ىلا ةنامألا :"ةيمجنلا تاليوأتلا" فو .حالصإل هجو ىلع نوظفاحو ءاهيلع نومئاق يأ :نوعار

 موي هيلع مهدهاع يذلا يأ "مهدهع"و ءهلمح ةماركب ناسنإلا صتخي يذلا كلذو «لوبقلا يف ةطساو الب يملإلا ضيفلا

 ةرهاظلا تانامألا يف اونوخي ال نأب "نوعار" "ميقتسم طارص اذه ينودبعا نأ"و "هايإ الإ اودبعي ال نأ" ىلع قاثيملا

 .هللا نود نم دبع ام دبع ىوهلاب هنأل ؛ىوملا هللا ريغ دبع ام ضغبأ نإف ؛هللا ريغ اودبعي الو «ةنطابلاو

 ريغ ىلإ مايصو ةالصو ةراهط نم هعاونأ فالتخا ببسب عمج ردصم هنأ اههجوو ءروهمجلا ةءارق يأ :خلإ اعمتجج

 "ههريغ ال" :هلوقو .ردصم هنألو «عمجلا ىلإ ةفاضإلاب سبللا نمأل ؛ريثك نبا ةءارق يف يأ "ادرفم" :هلوقو .كلذ

 لافطألا اهلخدي ةنحلا نأ تبث هنأل ؛يقيقح ال ٍفاضإ رصحلاو ءصيصختلا ىلع لدي لصفلا ريمض نإف يأ
 ْنَمِل َكِلَذ َنوُد ام ُدِفْغَيَولم :ىلاعت هلوقل ؛وفعلا دعب ةلبقلا لهأ نم قاسفلا اهلخديو ءروحلاو نادلولاو نيناحناو
 ."لمحلا" نم :( 4 8:ءاسنلا) هيْءاْشَي
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 مه نانجلا ىلعأ ةنج وه وكره نون تريذأأ .مهريغ ال 2١ َنوُتِرَوْلا مه كيلو

 ٌدَقَْل هللا و .هذعب أدبملا ركذ :ةبسانيو .داعللا ىلإ ةراشإ فللذا ق م َنودِلَخ انف

 ؛هنم هتجرختسا يأ ءيشلا نم ءيشلا ْتَلْلَس نم يه ِةََأُس نم مدآَنسَنإلآ انقل
 قلعت مدآ لسن ناسنإلا يأ ُهَلَعَج هن "ةلالس "ب. قلعتم مو ٍنيِط نم هتصالحخن وهو

 "نا اى

 ََقَلَعْلا اَمَفَلَخَف ًادماح امد َهَقَلَع ةَفظَنلَآ اَنَقَلَخ مث .محرلا وه (2) ٍنيكم ٍراَرَق ىف ينم

 3 0 ااا رار اال الا يع اع را هن اانإل
 8 هايج“

 220010100010138 مج َنوُتَيَمَل َكِلَذ َدْعَبركنإ .افلخ يأ هب

 كوعو دنا يل فرع :نالزنم هلو الإ دحأ نم مكنم ام" :اعوفرم هذ ةريره يبأ نع متاح يبأ نبا ىور :نوثراولا مه

 (نيلامكلا ريسفت) ."نوثراولا مه كئلوأو" :هلوق كلذف هلزنم ةنحلا لهأ ثريو رانلا لحد ارفاك تام نإف ؛رانلا يف
 اهيف ركذ تقبس ىلا ةيآلا نأ :ئععملاو ءاهلبق امو ةيآلا هذه نيب ةبسانملا هحو ىلإ كلذب راشأ :أدبملا ركذ هبسانيو

 .ةبسانم نيتيآلا نيبف ذدئنيحو ءأدبملا نايب اهيف ركذ ةيآلا هذهو «تافصلا كلتب فصتا نم رمأ هيلإ لوؤي امو داعملا

 (يواصلا ةيشاح) .اهلبق امال طابترا ال ؛ةفنأتسم ةلمج ةيآلا هذه نإ :ليق امث متأ اذهو

 ؛مادختسا مالكلا يفف ذئنيحو ؛لوألا ئعملاب ال نكل ناسنإلا ىلع دوعي ريمضلا نأ ىلإ رسفملا راشأ :هدآ لسن

 أن يِهَم ام نم هلاك ني هلكت لع هن ؛نيِط نم َناَسنألا َقِلَخ أَدَيَو :ىرخألا ةيآلا .قا ىلاعت هلوق' ةديؤيو

 .ةغلابم ردصم وه يذلا رارقلاب اهنع ربع ءوبحرلا وهو رقتسم يأ :رارق يف (يواصلا ةيشاحإ (8:/7:ةدجسلا)

 ,ةغلابملل ؛رارقلاب هنع ربع :محرلا وه ."ح ورلا" نم .راوثسا ىا8 رارق رو :ةيسرافلابو .نيصح يأ "نيكم" :هلوقو
 (نيلامكلا ريسفت) .كلذل هل ةفص لعج ؛ةفطنلل ةفص لصألا يف نيكملا نأ امك

 :ليقو ءايندلا ىلإ هجورخ وه رخألا قلخلا :ليقو «كاحضلاو يبعشلاو امي سابع نبا لوق اذه :هيف حورلا خفنب

 تالوقعملا ليصحتو كاردإلاو قطنلا نم هريغو اذه يف ماع هنأ متألاو ؛هبابش لامك :ليقو «هرعشو هنانسأ جورخ
 نعو «نيعناصلا ريس :دهاجم نعو ؛قلاخلا ددعت مزلي الثل ؛كلذب هرسف :نيردقملا يأ (يواصلا ةيشاح) .هريغو

 (نيلامكلا ريسفت) .قلخي ناك ىسيع نأل ؛عمج امنإ :جيرج نبا
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 َقِيآَرَط ْعَبَس َمُكَقْوَف اََقَلَح َدَقَلَو .ءازجلاو باسحلل () َوُكَعَبَت ِةَّميقْلآ َمْوَيَنِإ مث

 نأ م29 َنيِلِفَع اهتحت ٍقلَخَأ نَع اَُك اَمَو ةكئالملا قرط اهأل ؛ةقيرط عمج «تاومس يأ
 «ضنألا ىلع .عقلا نأ ' ةاجسلا 7 كينيا :ةيآك اهكسمن : دول دخلا طقست

 (5 :جحلا)

 بتغأو ليغ نْيوستَج ويركل نأفمأق ا ب ووجب 5 نوُرِدنقَل

 انأشنأ و .ءاتشو افيص (م) َنوُنكأَت انبَِو ةريثك ُهكَوق انيِف ركل برعلا هكاوف رثكأ امه
 عوق اة هوا اما ؛فرصلا عنمو اهحتفو نيسلا رسكبا لبخ َجآَك هس ٍروُط ني ّحجْوخع هَ ةرجش

 لك ةدم نأ درو هنأل ؛"ءافلا"و "مث"ب تافطاعتملا فالتخا ةمكح ام :تلق نإ .ةيناثلا ةخفنلا دنع يأ :ةمايقلا موي

 ؟ءافلاب فطعي نأ ىضتقا اهرخآل رظن نإو ."مث"ب فطعي نأ ىضتقا اهوأو ةدملا رخآل رظن نإف 5 نوعبرأ روط

 اذكو ادج بيرغ بارتلا نم ةفطنلا لوصح نأل ؛يسحلا دعبلاو يخارتلا ةلزنم راوطألا نيب توافتلا لزن هنأب بيحأ

 اقل هيلع امو: ءامظع ايلطح |ذكو:قروسلاو ثوللا قادلا هقانقلا ةبيزقا ويق اين مدلا لمح قال اس اهلمح

 (يواصلا ةيشاح) .هبساني ام. عضوم لك يف ريبعتلا ةمكح رهظف «ثعبلاو توملا اذكو «بيرقف رخآ
 قروط اهنأل ؛تاوام :قئارط عبس :"يواضيبلا" فو .ناريطلاو طوبهلاو جورعلا يف يأ :ةكئالملا قرط اهنأل
 اهيف ءبكاوكلا وأ ةكئالملا قرط اهنأل وأ ءهقيرط وهق هلثم هقوف ام لكو «ءلعنلا ةقراطم ضعب قوف اهضعب

 هباهذإ ىلع نورداقل يأ «ةيدعتلل "هب" يف ءابلاو ءبهذ ردصم "باهذلا" :نورداقل (لمحلا ةيشاحإ .اهريسم

 :هلوق نأ ىلإ هب راشأ :انأشنأو (لمجلا ةيشاح) .ةلصافلل ةياعر هيلع مدق ,؛"نورداق'ب قلعتم وهو «هتلازإو

 .ةنوتيز ةرجش يهو :ةرجش مكل انأشنأو يأ "تانج" ىلع فطع "ةرجش

 (لمجلا ةيشاح) .هريغ ىلإ تلقن مث .هنم اهلصأ نأل ؛ءانيس روطب تصح امنإو «نوتيزلا ةرجش امي دارملا :خلإ جرخت ةرجش

 :هل لاقي دقو .نسحلا لبحلا :ةيسرافلاب هانعمو ,التلع ىسوم هنم يدون «ةليأو رصم نيب لبج وه :ءانيس روط
 بكرملا وأ ءاهيلإ فيضأ ةعقبلا مسا ءانيسو لبحلا مسا روطلا نوكي نأ امإف :ريسفتلا لهأ لاقو «نينيس روط

 ريثك نباو ورمع يبأل نيسلا رسكب :ءانيس .اضيأ "يواضيبلا" يف لاق امك ,"سيقلا ئرما"ك هل ملع امهنم
 "لاعيف" هنإف ؛فلألل ال ةعقبلل رسكلا ريدقت ىلع ثينأتلاو ةيملعلل ؛فرصلا عنمو «ةيقابلا ةعبرألل اهحتفو «عفانو

 فالخب «ثينأتلا فلأب "ءالعف" ال ذإ ؛رونلا وهو رصقلاب وأ «ةعفرلا وهو دملاب ءانسلا نم «ساميدك "ءالعف" ال

 (نيلامكلا ريسفت) ."يواضيبلا" هركذ اذك ءءارحصك "ءالعف"وأ ءناسيكك "لاعيف" هنإف ؛حتفلا ةءارق
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 لوألا ىلع ةدئاز ءابلا نه دل يثالثلاو يعابرلا بم جم ةعقبلل ثينأتلاو ةّيملعلل
 نيقابلل ورمع يبأو ريثك نبال

 يأ نهدلا ىلع فطع 7: نيحألل ٍْغّبصَو نوتيزلا ةرجش يهو «يناثلا ىلع ةيدعمو

 منغلاو رقبلاو لبإلا م قتألا ىف كَ َّنِإَو .ةتيرلا وهو. عفيف اهسمخ ةمقللا غبصي ماد

 ايف ريكَلَو نبللا يأ ايوب ىف امي اهمضو نونلا حئفبر يش امي نوربتعت ةظع

 يأ اَيَلَعَو تو َنوُطَأَت اَبِمَو كلذ ريغو راعشألاو رابوألاو فاوصألا نم ةريِثك ْعِفَتَم

 ِمَوَقََي َلاَقَف ِهَِوَق لإ اًحوُت اَنلَسْرأ َدَقْلَو 2 » َنوُلَمَحَح نفسلا يأ ِكلْقْلَ َلَعَو لبإلا
 ىلا ىلا م

 79 مت يف للا هش همم ........ وع إني ركل ام هوُدَحوو هوعبطأ أ أو دبعا

 نهدلاب تبنت :نيعملاو «ناثلا ىلع ةيدعمو «نهدلاب اسبلتم اهفوتيز تبنت :هريدقت وأ هسفنب هتيدعتل :ةدئاز ءابلا

 ىلع ءيشلا يفصو دحأ فطع :نهدلا ىلع فطع (نيلامكلا ريسفت) .ئيعم. ناتغل امه :ليقو ءهل ابحصتسم

 لخلاك غبصيو «هيف سمغ اذإ زبخلا نولي يذلا مادإلا :غابصلاو غبصا .هيف اهسمغب ةمقللا غبصي مادإ يأ ءرخألا

 (نيلامكلا ريسفت) .ناك ءيش يأ زبخلا عم لكؤي ام :باتكك مادإو ؛تيزلاو
 ف ربع :ةربعل ماعنألا يف (نيلامكلا ريسفت) .تيزلا وه امادإو انهد هنوك نيب عماجلا ءيشلا يأ :تيزلا وه

 ظفلب انهه ركذ :اهوطب يف امث (يواصلا ةيشاح) .رهظأ اهيف ةريعلا نأل ؛تابنلا نود ةربعلاب ماعنألا بناج

 «ثانإلا هب دارم لحتلا يف ام نأب كلذ نع ينامركلا باحأو «دارفإلاب "هنوطب يف امم" :لاق "لحنلا" يفو ؛عمجلا
 "نونمؤملا" يف امأو ءاركذم ادرفم ريمضلاب ىتأف «ثانإلا وه ضعبلا كلذو «ماعنألا ضعب يف مكل نإو :ريدقتلاو

 «ثانإلا صخي ال اذه نإف ؛"عفانم اهيف مكلو" :هلوق ف فطعلا ليلدب ؛ثانإلاو روكذلل لماشلا لكلا هنم دارملاف

 (لمجلا ةيشاح) ."لحنلا" ف ركذي مل فطعلا اذهو

 بسانملاو ؛مهدنع اهيلع لومحملا يه اهنأل ؛لبإلاب تصح امثإو ؛عجرملا نم صخأ ريمضلا نوك زوجيو :لبإلا
 وكت ؛مدآ قلخ ةصق ريغ صصق سمح ركذ يف عورش :هموق ىلإ (نيلامكلا ريسفت) .ربلا نيافس اهإف ؛كلفلل
 «نوراهو ىسوم ةصق :ةعبارلا «نيرخآلا نورقلا ةصق :ةثلاثلا ءدوه ةصق :ةيناثلا ءحون ةصق :ىلوألا ءاتس

 لاصخلا يف ممي اودتقيل ؛ىضم نم لاوحأ ىلع ةيدمحملا ةمألا عالطإ هنم دوصقملاو .همأو ىسيع ةصق :ةسماخلا

 ءرحشيا :ليقو هللا دبع :ليقو ءرافغلا دبع :ليق همساو ءهبقل حون'و .ةمومذملا مهاصخ نع اودعابتيو «ةيضرملا

 .نيسمخ الإ ةنس فلأ هموق وعدي ثكمو «نيعبرألا سأر ىلع لسرأ هنأل ؛نيسمحو ةنس فلأ رمعلا نم شاعو

 (يواصلا ةيشاح) .ةنس نيتس نافوطلا دعب شاعو



 درمزلا ةرودي ؛مه _رشع نماثلا ءزجلا

 مكتدابعب هتبوقع نوفاخت دب نرش ةدئاز ".م"و ءريخلا هلبق امو "ام" مسا وهو

 رت رق ياض لق علا م ا دحد# عا .ازع 7-5 2 ها ره اك نا ام ىو. دع ناك ماس :
 نا أ هيل كلل رشف الإ اذنه ام مهعابتال همّوق نِم اورفك نيذلا ا لاقف ؟هريغ

 هريغ دبعي ال نأ ُهَّللأ َءاَس ْوَّلَو هعابتأ متنأو اعوبتم نوكي 0 157 ح فرشتي| 0
 لامكلل لعفتلاو ةلاسرلا ءاعدإب

 3 0 ف 06 هبلإ اعد 310-2 م اًنعمس ام ارب ال ديمي
0 2 # 

 امب مدملع تظن حون لاق .هتوم نمز 1 (22) ٍنيِح َْىَح ةويظلا و وضيع 3 ها ل ع :*< و4 ند . اا 2 _ 0
 :هءاعد ابيجم ىللاعت لاق .مهكلم نأب يايإ مهبيذكت ببسب يأ 2 نوُبْدَح

 5-5005 ظ ..... .... .... انظفحو انه ىأرم اَندّيَعَأ مقاهخيبسا هدم

 ىلع اعابتا رحلاو ؛لحما ىلع اعابتا عفرلا هيف حصيف "هريغ" ظفل امأو ."ام" مسا "هلإ" ظفل يأ :"ام" مسا وهو

 حراشلا نم اذهو ؛"مكل انئاك هريغ هلإ ام" لصألاو "موكل" وهو 5 هلبق امو" :هلوقو .ناتيعبس ناتءارق .ظفللا

 .اهامهإ روهشملاو ءافرظ ربخلا ناك اذإ بيترتلا ساكعنا دنع اهلمع زاوج وهو ؛ةاحنلل فيعض هجو ىلع ىرج

 الإ اذه ام :مهلوق :اهالوأ «.ةسمخ هبشلا نم م ةوركذ ام لصاحو .هموق فارشأ يأ :ًألملا لاقف (لمجلا ةيشاح)

 هب لجر الإ وه نإ :عبارلا «نيلوألا انئابآ يف اذهي انعمس ام :ةثلاثلا :ةكئالف لزنأل هللا ءاش ولو :ةيناثلا ءمكلثم رشب

 (لمجلا ةيشاح)إ .اهداسف روهظل ؛اهدرل ضرعتي منو .نيح يح هب اوصبرتف :ةسماخلا «ةنج

 نم هذحأ هنكلو ءباوح نم اذوحأم ردقي نأ هنأشو ؛فوذحم ةيشملا لوعفم نأ ىلإ ريشي :هريغ دبعي ال نأ

 ةكئالم لزنأل الوسر لصري نأ هللا ءاش ولو :هلوقي "قواضيبلا" هردقو «ةرتغ دبعي ال نأ :هلوقب هرّدَقَف قايسلا

 ؛كش ريغ نم مهيلإ قلخلا داقني -مهفأش ولعو مقوطس ةدشل- ةكئالملا نأل يأ :ارشب ال (لمجلا ةيشاح) .السر

 (يواصلا ةيشاح) .الوسر لسرأ ام هنأ انملع كلذ لعفي مل املف

 فو «هنونج نم قيفي هلعل "نيح ىح" هورظتناو هولمتحاف "هب اوصبرتف" :"يواضيبلا" ةرابع :لإ هب اوصبرتف
 هنإف ؛اوربصا :ضعبل مهضعب لوقي نأ وهو ؛فنأتسم مالك اذه .هتوم نامز ىلإ هورظتنا "هب اوصبرتف" :"يحركلا"
 حيرتسن ذثنيحف «هرمأ لطبيو هلذخي هللاف ابذاك ناك نإو «ذئنيح هعبتنف هرمأ يوقيو هرصني هللاف اقح ايبن ناك نإ

 يف نأ ىلإ كلذب راشأ :انم ىأرمب (نيلالجلا ريسفت) .لوقلا نعم دعب اهعوقول ؛ةرسفم :نأ ."لمجلا" نم رصتخم ؛هنم
 (يواصلا ةيشاح) .موزلملا ديرأو مزاللا قلطأف .هظفح هنيعب ءيشلا ىلإ رظن نم نأش نأل ؛السرم ازاجب ةيآلا



 نونمؤملا ةروس 45 ظ رشع نماثلا ءرجلا

 ةمالع كلذ ناكو ناثثو رابغللا 1و اما أ َءاَج اّذإَق انرمأ اَنيَحَوَو

 نم يأ :ار ركذ نا يقؤلرلا ني ةنيفسلا يف لخدأ يأ ايف ىلُلَسآَف حونل ينك 0 | حخ

 . كلسا" ب قلعتم '"نم"و ؛لوعفم وهو «ىتنأو ركذ نّيتثآ امهعاونأ لك

 لك يف هْيدّيِي برضي لعجف ءامهريغو ريطلاو عابسلا حونل رشح ىلاعت هللا نأ ةصقلا

 يفو «ةنيفسلا ف امهلمحيف «ىثنألا ىلع ىرسيلاو ركذلا ىلع ئميلا هدي عقيف «عون

 هتجوز يأ كراَمْأَو هل ديكأت "نينثا"و هبلرعشم ”نيجوز' ف «نيونتلاب "لك" :ةءارق
 ةنمؤملا يأ لا

 فدل «ناعنك هدلوو هتجوز وهو كالاهإلاب ب ا هدال وأو

 ةلغاو اهمساو

 210111111 5008 .ةثالث مهتاجوزو مهلمحف «ثفايو ماحو ماس

 اهضرعو عارذ ةئامالث اهوط لعجو ءاهتعنص هملعف ليئربج هيلإ هللا ىحوأف ءانميلعت يأ :خ! انرمأ انيحوو

 ايلعلاو «ماعنألاو باودلل ىطسولاو ؛ماوحلاو عابسلل ىلفسلا :قابط ثالث اهلعجو «نيثالث اهعافتراو «نيسمح

 رونتلا نم ءاملا راف اذإ :ةّتلع هل ليق هنأ يور ءرمألا ءيحب نابب فطع :رودتلا رافو (لمحلا ةيشاح) .سنإلل

 زري اللام يي املف ءحون ىلإ راصف «ءاوح هيف ربخت رجح نم ةتلع مدآ رونت ناكو .كعم نمو تنأ بكراف

 قو ؛مويلا "ةدنك باب" يلي امث لحادلا نيمب ىلع ةفوكلا دجسمم ناك :ليقف :هناكم يف فلتخاو .اوبكرف هتأرما

 ايدعتم ءاج "كلس"و .لاحدإلا نم :ةنيفسلا يف لخدأ يأ (يواصلا هدا .ماشلا نم "ةدرو نيع"' يف ناك

 )ني :لامكلا ريسفت) ( 6 7 : رثدملا) كرس يفْمُكُكَلَس امه : :هنمو ءاضيأ

 .كامرلاو نصحلاو قونلاو لامجلاك ىثنألا ةمأو ءركذلا ةمأ امهو ءنيجوز ىمأ لك نم يأ :نيجوز لك نم

 (يواصلا ةيشاح) .نينامث وأ نيعبس رشبلا نم اهيف لحدأ هنأ أي امل ءرشبلا ريغ نم يأ :نيجوز (كرادملا ريسفت)

 ىلع امأو «نيقابلا ةءارق وهو «"لك نم" ماللا نيونت ريغب ريدقت ىلع اذه «لوعفم "نينثا" هلوق يأ :لوعفم وهو

 هبو « بيطخلا" نم ؛لوعفم "نيجوز'"ف «نيجوز عون لك نم يأ "لك نم" ماللا نيوئتب صفح ةءارق ريدقت
 .اضيأ حراشلا حرص

 (يواصلا ةيشاح) .اهيف هلمحي ملف «قبلاو دودلاك تانوفعلا نم دلوتي ام فالخب ءضيبي وأ دلي ام لك نم يأ :امريغو
 يهو ءاهك رت ةرفاك ىرخألاو. ءةنيفسلا يف هعم اهذحأف ةنمؤم امهادحإ ناتجوز هل ناك هنأل ؛ةنم ملا يأ :هتجوز يأ

 .كرتلا وبأ وه ثفايو «نادوسلا وبأ وه ماحو «برعلا وبأ وه :خل ! ماس فالخب (يواصلا ةيشاح) .ناعنك هدلو مأ



 نونموملا ةروس ءى/ رشع نماثلا ءزجلا
1 

 مهُءاسنو لاجر ةتس اوناك :ليق «ٌليلق إنو امو نَمآ نموه دوه ةروس فو
 (4. :دوه)

 لَو ءاسن مهفصنو لاجر هش («لوعبسو ةينامث ةتيفسل :سلا ل ناك نم عيم :ليقو

 تيّوتسا اذإف - روفر مج 39 500- ب ريع ول َنيِذّلأ ف | يتيح

 حتفو ميما عضب ًالَُم قلن تو كلفلا نم كلورن دنع لقَو .مهكالهإو نيرفاكلا

 كلذ يراَبُي 00 الكس بازل سلك ميلا عع حتفبو «ناكم مسا وأ ءردصم يازلا

 «حون رمأ نم روكذملاَكِلاَذ ىف ْنِإ .ركذ 9 مج 2) َنياعُمْلارْيَح َتْنَأَو ناكملا وأ لازنإلا

 ,ةليقثلا نم ةففخم نإَو ىلاعت هللا ةردق ىلع تالالد تيل رافكلا كالهإو ةئيفسلاو

 مث .هظعوو مهيلإ هلاسرإب حون موق نيربتخم 2 َنيلَتَبُمَل انك نأشلا ريمض اهمساو
 57 5 5 1 ع 0 7 3

 1111 1 10 : همم ع. كاع نه مق نيركخاو اموق اًنّرق ٌمِهِدَْعَب نِم اَناَشْما

 احون درفأ امنإو ءكعم نمو تنأ يأ "اولوقف" :لاقي نأ رهاظلا ناكو «ةيطرشلا "اذإ" باوج :خلإ هلل دمحلا لقف
 (لمجلا ةيشاح) .مهئاعد نع ةحودنم هئاعد يف نأب اراعشإو ؛هلضفل اراهظإ ؛روكذملا ءاعدلاب رمألاب

 (نيلامكلا ريسفت) .ةاجنلا ةنيفسلا فو «لسنلا ةرثك ضرألا يف ةكربلاو .ةنيفسلا يف دوعصلا دنع :ليقو :كلوزن دنع

 نأ نيعتي ةيناثلا ىلع هنأو «ىلوألا ةءارقلا ىلع امه امنإ نيهجولا نأ مهوي هعينصو .ناتيعبس ناتءارق :خلإ ميملا مضب

 (لطبلبا ةيغاحإل :قيهحولا لسمي ممتلاو بضلا نم لك ىلع لب كلاذك سيلو هناكم مسا 5
 (كرادملا ريسفت) .تاريخلا عباتتو لسنلا ةرثك اهنم جورخلا دعبو ءاهيف ةاجنلا ةنيفسلا يف ةكربلاو :اكرابم

 "ركذ ام" هلوقو «حتفلاو مضلا نم لكل ناعجار ناهجولاو ."اكرابم" يف رتتسملا ريمضلل ريسفت :خل! لازنإلا كلذ
 (لمجلا ةيشاح) .كرابملا ناكملا وأ كرابملا لازنإلا نيلزنملا يأ ناكملا وأ ردصملا امإ ركذ امو «"نيلزنملا"ل لوعفم

 (كرادملا ريسفت) .ةصقلا وأ نأشلا نإو :ىعملاو ءاهنيبو ةيفانلا نيب ةقرافلا يه ماللاو :ةليقثلا نم ةففخم

 "دوه'"و "فارعألا" يف حون ةصق رثإ ىلع دوه ةصق ءيجب كلذل دهشيو ءرثكألاو 5# سابع نبا هيلعو :داع مه
 ةبوقعلا ةحيصلاب دارملا نأب :بيجأو «ةحيصلاب نوكلهملا مه دومثو ؛"ةحيصلا مهتذخأف" :هلوقل ؛دومث :ليقو «"ءارعشلا"و

 (نيلامكلا ريسفت) .هيف مهكلهأ حيرلا عم ةدحاو ةحيص ليئربج مهب حاص مهفأب :باجي دقو «لصأتسملا باذعلاو «ةكلاهلا



 نونمؤملا ةروس ْ 4 رشع نماثلا ءزجلا

 ب فوج يد وي غب كال تح دلال رثرا ه-
 22)) نوقتت الفا .هريغ ِهللإ نِم ركل ام هللا اودبعا نأب يأ نأ ادوه جيم وست خوف انلَسْوأَ

 اهيلإ ريصملاب يأ ةّرحآلا ءآَقلب أوُبَّدكو أوُرَفك َنيَِلا ِهِمْوَف نِ ُةَكَمْل 9 .نونمؤتف هباقع
 1 يس با ا سس [ ىف مهانمعنأ ٌمُهَسفَرتَأَو ِ م0 لم د نس ىو تا _قلاوو قا نر جدن وت ٍِ

 باوجلاو طرشو ّمّسِق هيف رمت اَرَشَب مثْعَطَأ ْنِل هللا و 20 َنوُبَرَفَف امم ُبرْهَيَو

 .نونوبغم يأ (2) َنوُرِسَخْل هومتعطأ اذإ يأ اذإ ّكَنِإ يناثلا باوج نع نغم وهو ءامهموأل
 و

 ؛ىلوألا "مكنأ" ربخ وه تروُجَرْحم ركن اًمدَظِِعو ابار زثكو مْ كم اذإ زكنأ ركْدِعَيا

 (يواصلا ةيشاح) .مهناكم ريغ ناكم نم تأي مل هنأ ىلع لديل ؛لاسرإلا عضوم نرقلا لعج امنإو ؛نرقلا يف يأ :مهيف

 نب ماس نب مرإ نب صوع نب داع نب دولخلا نب حابر نب هللا دبع نب دوه هنأل ؛مهتليبقو مهسنج نم يأ :مهنم

 ىلإ ةراشإ واولاب انهه ىتأ : :خل إ الملا لاقو (يواضلا ةيشاح) ."دوه" يف كلذ مدقتو "داع" ل نوبسني مهو (حون

 يف عقوف فارعألا ةروس يف امأو «نيرابخإلا نيابت ىلإ ةراشإ واولاب ىتأف «قحلا همالك ىلع لطابلا مهمالك فطع
 (لمجلا ةيشاح ١) .واولا تك دق «ردقم لاوس با وجب

 :هلرعلا ييعوب ةكعبلا يهراكتإ :ةديقلاو ءاقررسانلا' :هلوقلا ىيتت" علاوأ ةنيبلقل ناقه :مكلثم رشب الإ اذه ام

 .هنم يأ :نوبرشت امث برشيو (يواضلا ةيشاح) .امهتكاكرو امهداسفل ؛امهنع باوخلا لمعأو :"نيثوعبع"

 اده (رخخأ ريمص مدخو عوفرم ماقم ةمايق مدعو َ لاف فرخلا داتا يهو هطورش لامكعي ال عءنلئاعلا فذحف

 ؛«لوعفملا عفوم اعقاو ردضملا نوكيو كئاع ىلإ جت ١ اردصم اهانتلعح لإف ع يللا" عم "ان يأ] اهانلعج ادذإ

 (لمجلا ةيشاح) .مكبورشم نم يأ
 نعم وهو .طرشلل ال مسقلل ةئطوم ماللاو ؛ءافلا نع اهولخ ؛طرشلل ال مسقلا يأ امهوأل باوجللاو :طرشو مسق

 اباوج نوكي نأ حلصي الو :امهوأل باوغاو (نيلامكلا ريسفت) .هربخ- نيبو هنيب لصفلا لاط امل ؛ئاثلا باوج نع

 (حارص) .ناضقنلا :نبغلا "نويغم " :هلوق .ةيمسا ةلمح هنأل ؛ءافلاب نرقل كلذك ناك ول ذإ ؛طرشلا وهو يناثلل

 اعدل هخوأ هينا جل منع :م اذإ مكنأ" :هترابغو «"نيمسلا" اهركذ هج وأ دحأ بارعإالا اذه :ّلاإ مكنأ ربخ وه

 مكنأ"و "متم اذإ" :هلوق ربخلاو «هماقم هيلإ فاضملا ميقأو فذح «باطخلا ريمضل فاضم ىلوألا "نأ" مسا نأ

 :يناثلا .متنكو متم اذإ مكجارخإ نأ :ىعملاو هفوذحما ىلع ةلالدلاو ديكأتلل ىلوألا "نأ"ل ؛ريركت "نوجرخم

 ريعع نأ :كلاثلاو .لصفلا لاط امل ؟اديكوت ةيناثلا تركو «"اذإ" ىف لفاعلا وهو "نوجرخغا وه.ليدألا "قأ" ريش

 - ف امو ةيناثلا "نأ"و ءفرظلا يف لماعلا وهو «نوثعبت مكنأ :هريدقت هيلع ةيناثلا ربخ ةلالدل ؛فوذحم ىلوألا



 نوبمؤملا ةروس 4( ركع نماثلا:ءوغتا

 يعمي ضام لعف مسا َتاَنْيَه َتاَنْيَه .لصفلا لاط امل ؛امل ديكأت ةيناثلا "مكنأ"و

 .نايبلل ةدئاز ماللاو «روبقلا نم جارخإلا نم م29 َنوُدَعوت اَمِل َدْعَب َدَعَب يأ ءردصم

 )ل َنيثوُعَبُمب نم اَمَو انئانبأ ةاهحباّيخَو و ل انَتاَّيَح الإ ةايحلا ام يأ َيِه نإ

 يأ عج 2 وبلسم كل ةشامو انكم لأ لع لف ريفا لُجَر الإ لوسرلا ام يأّوه ْنِ

 :نامزلا نم لق مع لاق عي ِنوُّذك ام رص لاق .توللا دعب ثعبلاب نينَصُم

1 31 1 

 05 1 1[ م

 نع ربخ ةلمجلاو «هيلع امدقم فرظلا هربخو أدتبم "نوجرخم مكنأ" نأ :عبارلاو .ىلوألا نم لدب اهزيح -
 اهلبق ام يف لمعي ال "نأ" زيح يف ام نأل ؛لوق لك ىلع "نوجرخم" "اذإ" يف لماعلا نوكي نأ زوجي الو ."مكنأ"

 (لمجلا ةيشاح) .هيلإ فاضم هنأل ؛"متم" اهيف لمعي الو

 (دوعسلا يبأ ريسفت) ."نوجرخم" :ىلاعت هلوق وه يذلا هرب نيبو هنيب لصفلا لوطل 7 : لصفلا لاط ال

 اريسفت لعج نإ ردصملا ظفلب وأ .يضاملا لعفلل اريسفت لعج نإ لعفلا ظفلب أرقي نأ امإ :2إ دعب دعب يأ
 عقو دقو «ريسافتلا رئاس يف امل قباطملا حيحصلا وه اذهو ةلصافلا وأ ةملكب :خلإ ماللاو (لمجلا ةيشاح) .ردصملل

 "نايبلل ةدئاز" :هلوق .ههحو رهظي الو ءفلألا طاقسإب ةلصافلا وأ لدب ةفطاعلا واولا باتكلا نم خسنلا رثكأ يف

 ؛لعافلا يف ةدئاز ماللاو ؛هلعاف "نودعوت ام"و «لعفلا يعم ىلع قاب "تاهيه" اذه ىلعو «دعبتسملا نايبل يأ

 دعب نعم. تاهيه" لعاف نوك نايبلل ماللا نوك ريدقت ىلع رهاظلاو ؛"ىئغملا" يف امك ةاحنلا ضعب هزوح دقو
 اذه ىلعو «نودعوت امل نئاك روكذملا دغبلا يأ ردقمت قلعتم وهف ؛هل نايب "نودعوت امل" هلوقو ؛هيف ارتتسم اريمض

 (نيلامكلا ريسفت) .ةدئاز نوكت ال ماللاف

 نم ارذح اهيلع ةيناثلا ةلالدل ؛ىلوألا ماقم ريمضلا ميقأف ءانتايح الإ ةايحلا نإ :هلصأ :لإ انتايح الإ يه نإ

 ام لوقت برعلا يهو .تلمح ام لمحتت سفنلا يه يف "يه" امك «حيرصتلا نع اهئانغإب اراعشإو «راركتلا
 ؟هنوركني مهنإو ثعبلاب افارتعا "ىحنو" :مهوق يف نإ :لاقي امع باوج :انئانبأ ةايحب (لمحلا ةيشاح) .تءاش

 اوناك مهنأل ؛تومنو ايحن يأ ريحأتو مدقت ةيآلا يف :ليقو ءانؤانبأ اندعب ايحي يأ يحنو :مهلوقب دارملا نأب هباحأف

 .هريغو "بزطخللا" نم «سيوملا دعب ةيعبلا نورك
 :ىلاعت هلوق يف تديز امك «ةلعلا ئيعم ديكأتل ؛رورحناو راحلا نيب ةديزم "ام"و ؛ليلق نامز نع يأ :ليلق امع

 ؛هجوأ ةثالث راحلا اذه يف :لإ ليلق امع (دوعسلا يبأ ريسفت) (53١:نارمع لآ) ؛ْدُهَل َتْنِل ِهَّللا َنِم ٍةَمْحَر اًمبفإ#
 امع :هريدقت فوذحمت قلعتم هنأ :ثلاثلا ,"نيمدان"ب قلعتم هنأ :يناثلاو «”"نحبصيل" :هلوقب قلعتم هنأ :اهدحأ

 (لمجلا ةيشاح) ."ىرصنا بر" :هلوق وهو هيلع هلبق ام ةلالدل ؛فذحف ءهرصنن ليلق
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 3 .مهيعاختو مهرفك ىلع مع نيِيدنك نوريصي ٌنُحِبْصُيل ةدئاز "ام"و

 نسي عنا وسو اش أ ال انكاعق قل ةنئاك كالهلاو باذعلا ةحيص ٌدَحْبَّصلا

 ناشف كك نيبذكملا متو َنيِملّظلَاِم َوَقلْل ةمحرلا نم اًدَعِبف قف سبيلا يف هلثم مهانريص يأ

 انو هلبق تونا نأ هبا ةمأ نِم قست ام (2) تريِرْخاَء اماوقأ انوُرُق ْمِهِدَعَب ْنِ
 اق اًملَسر اقلَسَوَأ يق ” .قيعملل ةياعر ؛هثينأت دعب ريمضلا ركذ .هنع 89 َنورِخَحتَسَي

 قيقحتتب َهَمأ َءاَج اَم لك ليوط نامز نينثا لك نيب «نيعباتتم يأ همدعو نيونتلاب
 كالحلا ف اًضَعَب مُجَصَْعَب اَنْعَبتَأَف هي طل واولا نيبو اهنيب ةيناثلا ليهستو نيتزمحلا

 ما , 1 وق مو ماك ف رع و نيس
 80 8 ته ها ها ها ا 8# هه ها اه 7000 ا ا ا ااا اا اا ا ا ا ا ا تا 7 20 نونمؤي ال موقل ادعبف ؛ يبداحا ع <

 .داع موق يف نكت مل اهِإف ؛ليئربج ةحيص ال باذعلا ةحيصلاب دارملا يأ «ةينايب ةفاضإلاو :كالجملاو باذعلا ةحيص

 ىبصشي ناكاف *لاقي هللا .نم لدعلاب يأ :قيللابإ . لاخلا عقوم ف رقتسم فرظ هنأ ىلإ ريشب -:ةنئاك ايلا ريسفلا

 قرولا نم دوساو ىلب امه ليسلا ليمح وهو «ىاثغلاب مهرامد ف مههبش "ءاقغ مهانلعجف" :هلوق .لدعلاب يأ قحاب

 (نيلامكلا ريسفل) .تابنلا نم ءاقغلا سييك | وسبيف ,نيكلاه مهان ريص نوعي خا مهان ربص يأ (كرادملا ريمسفت ) .ناديعلاو

 لصألاو ؛مهيلع ءاعدلا نعم, هنأل ؛رامضإإللا بجو ةهيبصانق هلعفب لطظفللا نم ايل دب ركادلي ردصم ا | ادعبف

 (نايبلا حور) .اوكله يأ ادعب اودعب نيعملاو :ادعبف (لمحلا ةيشاح) .ادعُب اودُعب
 اورتغت يا :لاق هناك عك لهأل في وختلاو عيرقتلا ةيآلا هذه نم دوصقملاو ( ةنرع ن ورح أتي يأ :نورخأتسي امو

 :هلوق يف يأ :هفينأت دعب (يواصلا ةيشاح) .هنع رحأتي الو هيلع مدقتي ال هيف ذحؤي اتقو ملاظلل نإف ؛لمألا لوطب
 (يواصلا ةيشاحإ .موق ئيعمب ةمأ نأل يأ "ئيعملل ةياعر" :هلوقو .ةمأ ىلإ عجارلا "اهلحأ"

 5 ءارتو هلصأو عواولا نم ةلدبم ءاتلا[(ل أمجلا| ةيشاح) ا رقت الابسرإ يأ اق ودم ردصمل تريل وأ لاح ] :ارعت

 ةلصاومو ةك رادم :اه ليق اهودب تناك نإف ؛ ليوط نامز ن نا لك نيب :حراشلا لاق كلذلف .ةلهم عم ةعباتملا

 .درفلا وشو رتولا نم دحاو دعب ادحاو نيرتاوتم يأ ا ف 3 ”دوعسلا م شو 3 "لمجلا' نم ؛ "سوماقلا" ِق ابها

 (نايبلا حور) .اه رمسي تاياكح الإ رثأم الو نيع قبي مل يأ مهدعب نمل يأ :ثيداحأ

 نيم اق

 كلذ لاقي الو ءايلستو ابجع ثدحتي ام ةكوحضأو ةبوجعأك[سايق ريغ ىلع ثيدح وأ] ةئودحأ عمج :ثيداحأ
 (يواضلا ةيشاخ) .ريخلا ىف لاقي الو ءرشلا ىف الإ
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 7 نيِبُم ٍنَطلُسَو اَتِجياَعب َنوِرَه هاو . ١ وسوم اَقلَسَزَأ

 هللابو امب ناميإلا نع ْاوُرِبْكَتْسآَف هْيِإَلَمَو ََْوَعَرِف لإ .تايآلا نم امهريغو ءاصعلاو

 انلِم ِنْيَرَشَبِل ُنِمْوُنَأ اَوُلاَقَف .ملظلاب ليئارسإ نب نيرهاق 229 َنيِلاَع اّمَوَق أوُناَكَو
 نكمل جرب م أوُناَكَف اًمُهوُبَذَكَف ؟نوعضاخ نوعيطم و َنوُدِبَع اَنَل اَمُهّمَوَقَو

 هب 229 َنوُدَتَبَي ليئارسإ نب هموف يأدهلعل ةاروتلا ٌبّدكلا ىسوم اَنَيِتاَء دقلَو (8 مك

 ٌهَيْرَم نبأ اَنلَعَجَو .ةدحاو ةلمج هموقو نوعرف كاله دعب اهيتوأو «ةلالضلا نم

 ديلا يو ةنيب ةجح
3 

 لحف ريغ نم هتدالو :ةدحاو امهيف ةيآلا نأل ؛نيتيآ لقي مل َةَياَء َرْهَمَآَو ىسيغ

 لاوقأ ,نيطسلف وأ قش وأ سدقملا تيب وهو عفترم ناكم ةَوُبَر ل امهنتي ٍغلَتيَواَءَو
 رصم وأ

 1 وو 2 عزا ي:ريِعمَو اهونك اس اهيلع رقتسي ةيوتسم يأراوقوتاف
3 

 كاتلتِم يشب اَّلِإ َتْنَأ اَمإ» :ىلاعت لاق ءثنؤملاو ركذللو .عومجلاو ئملاو دخاولا ىلع عقي 5 0ك
 ؛اهتقيقح ىلع ةدابعلا فاشكلا بحاص لمح :نوعيطم (لمجحلاا ةيشاح) .ةيآلا هذه هنمو «قباطي دقو ١( 5 ؛ :ءارعشلا)

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلع اهلمحي مل فنصملا دنع هل ليئارسإ نب ةدابع تبثي مل املو «ةيهولألا يعّدي ناك نوعرف نإف

 ىلإ ريمضلا دوع زوجي الو «ةليبقلل فيقث لاقي امك ؛هموق ىسومم. ديرأ وأ ءىسوم ركذ نم موهفملا :هموق يأ
 (نيلامكلا ريسفت) .مهكاله دعب ةاروتلا ٍتوأ امنإ هنأل ؛هموقو نوعرف
 نأو "اهيتوأو" :هلوقل اعجار نوكي نأ لمتحي "ةدحاو ةلمج" :هلوقو ؛هموقو نوعرف كاله دعب ةاروتلا يأ :اهيتوأو

 (لمجلا ةيشاح) .همّدقل الإو ؛ياثلا هعينص نم رهاظلاو .هموقو نوعرف كالحل اعجار نوكي
 ميرم نبا انلعج وأ ءلحف ريغ نم وه دلوو «لحف ريغ نم تدلو :لاقيف هلو اه بسنيو :لحف ريغ نم هتدالو
 ةلؤلدك [للوألا فدحت »سيم ريخ نم.هتاللو اهأي ةيآأ همأو «ةنخ تارععم هيم ترهظلا مةهللا قا ملكت نأي ةيآ

 لكل ىسيع لتق ىلع مزع نامزلا كلذ كلم نأ ءاويإلا هذه ببس يف ركذ :امهائيوآو (نايبلا حور) .اهيلع ةيناثلا
 ةنس ةرشع ئنثا اهب تثكمو ةوبرلا كلت ىلإ همأ هب هتبرهف :يواصلا لاقو .نكامألا هذه دحأ ىلإ همأ هب ترفف

 ةينامث عافترالا يف هريغ ىلع ديزي هنأل ؛ضرألا نم ناكم ىلعأ وه :سدقملا تيب وهو .كلملا كلذ كله ىح

 (يواصلا ةيشاح) .ءامسلا ىلإ عاقبلا برقأ وهف ءاليم رشع
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 أوُلَمعأَو تالالحلا ِتَبّيَّطلَأ َنِم 77 مي .نويعلا هارت رهاظ راج 1 يأ

 هذه نأ اوملعا َو .هيلع مكيزاحأف 2: 2١ مَع َنوُلَمْعَت اَمِب ب ذإ لفنو ضرف نم 5

 ةدِحاو ٌهَمَأ اهيلع اونوكت نأ بجي يآ" :كوبطاخملا اهيآ كيد ريكتكأ مالسإلا ةلم يأ

 أَنَأَو افانعتسا ةددشم اهرسكب ىرخأ يفو ,نونلا فيفختب ةءارق فو .ةمزال لاح
 /, م 9 1 م : 3 3 - نك لق سص ع

 هاف ا هاعععاو .............مهرما عابتألا يا اوعطقتف .نورذحاف مير نوقف مكي

 لسرلا عابتأ يأ

 نم :ليقو قى رج اذإ ءاملا نعم نم ليعف هنزوو عام وش فوذح ةفصض "نيف" :هل وق نأ ل ةراشإ هيف :راج عام

 (ثايبلا تقلا .نويعلاب اك ردم هلنوك و «ةروهظل ؛انيعم يراجلا عاملا ىمسيو غةدئاز ميملاو «نيعلا

 ( نيعم عءامو يأ ف وذ ةقض "نعش و : + ةهسلا' قو .ةنيعب هرصبأو هكر ذأ اذإ هناغ :لاَقي عا كويعلا ةارت

 :مهوق لثم وهو ئهباب و عيبم لالغعإ لعاف «نيعلاب ريم يأ ل ويعم هلصأ هدئاز ةميه ثأ ةايفدخلا عنا وف ةيقاو

 :نبقو :عملا ف . ليعف هنزو ةيلصأ ميملا نأ :يناثلاو ءن ي ع ةدام يف ليلخلا هلحدأ اذلو ؛هدبك تبرض يأ هتدبك

 ؛ ى رج يأ ءاملا نعم نم وه :بعغارلا لاقو .رثك ةناعم ءيشلا نعم نم وه :ليقو نوعاملا هنمو ليلقلا ءيشلا وه

 نعم ىلإ عجار هلك اذهو (عيرس نئيعي هتجاح نعم نالفو ؛هودع يف دعابت سرفلا نعمأو «نايعم ءاملا ىرخجم يمم و

 (اصخلم لمجلا ةيشاحإ .ةعرسلاو يرحلا

 لب «ةدذحاو ةعفد كلذدب اوبط وحع مهفأ املا شمل 5 : «لامجالا هج و ىلع لسرلا عيمجل عيمجل بتاطخخ : :تابيطلا نم اولك

 ام..ينإ احناض لمعاو تابيظلا نم لك :لوسر لكل الثم ليق .نأب كلذب ةهنامز ف لوسر لك طوخ «دارملا

 (يواصلا ةيشاح) .تاعاطلا لعفو لالخحلا لكأ ىلع رادملا نأب مهيلع هللا درف هللا ىلإ بّرقم تاذلتسملا

 ةثالقلا و «نيتريحخألا نيتءارقلا ىلع هيبنتلا هل قأيسو ؟«تاوذحل ةلومعم ةحوتفم "نأ" نأ ىلإ هي ناشأ لإ اوملعاو

 نم للك نيل بارعالا اذهو :ةعفس "ةدحاو"و ةمزال لاك "ةمأ"و ءاهريح "هكتمأ"و < مسا "هذه"و يق

 ًأدتبم "هذه"و ءفوذحملل ةلومعم اهاحب يهو «نأشلا ريمض اهمساف فيفختلا ةءارق ىلع امأو ءديدشتلا قءارق

 ماللا :ليقو ؛عفانو ريثك نباو ورمع يبأل "نأ" ةزمه حتفب :هذه نأ (اصخلم لمجلا ةيشاح) .هلاحب بارعإلا ةيقبو
 (نيلامكلا ريسفت) .مكبر انأو ةدحاو ةلم مكتلم نأل ؛نوفاخ يأ "نوقتاف" هب للعملاو .هذه نأل يأ ردقم

 فيفختب رماع نبال يأ :نونلا فيفختب (نيلامكلا ريسفت) .عئارشلا لوصأو دئاقعلا يف ةدحتم يأ :ةدحاو ةمأ

 ةددشم "نإ" ةزمه رسكب نييفوكلل يأ :ىرخأ يفو (نيلامكلا ريسفت) .ةلقثملا نم ةففخم هنأ ىلع حتفلا عم نونلا

 (نيلامكلا ريسفت) ..قئاتسم قتئاتسملا ىلع فق وطعملاو:ةقئاتسملا ةلمطلا ىلع ةلمحلا لقطع نم اقانعنا
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 ىراصنلاو دوهيلاك نيفلاختم اياوجأ أ 'اازسطقا" لعاف نم لاح ل دل موعد

 مهّرذف .لورورسم (2) نوحرف نان ١ مهذنع 00

 ب ره سا 5 1-7 5

 ص585 2 قط ينال + تم د ينيك م او و. #6

 ؟ تريخلا ىف مه لسن عراك . يالا ل 5 ءهب رهّدِمُن امنأ
 للا رق 22 نع

 9 يقوم ىو ةوقيخ عج مه ينل نإ - .مه جاردتسا كلذ ن مح 3١ َنوُرْعْشَي ال لب ال
 رخل يف ةعراسم الا

 (2) نونِمؤي نارقلا َمِبَر ٍتنياكب مه َنيِذْلاَو .هباذع نم نوفئاخ 229 َنوَقِفَشُم دع يوت تارقلا يك 2> 2 قو

00 

 أ د لا 7 00 : ' ل عا ل د لف دف
 أوتاَء ام كوطعي َنوُتْؤُي َنيِذّلآَو .هريغ هعم ( ] .ةروكرش ال يري مه نيِدلاَو .نوقدصي

 سَ مهنم لبقت هل نأ ةففكادخ ُهَلِحَو َمِجيوُلقَو ةحلاصلا لامعألاو ةقدصلا نم اًوطع

 اجا ا يرق هتيم عاضجأا# وره همست داعم همس قاف ننعم (29 َنوُعِح'َر مير ىلإ رجلا مال هلبق

( 

 (نيلامكلا ريسفت) .مدق نيعمم مدقتك ءاوعطق نيعم. دعتم هنأ ىلع "اوعطقت" لوعفم وهو .ةفلتخم انايدأ هولعجو :مهنيد

 (نيلامكلا ريسفت) .هلوعفم وأ "اوعطقت" لعاف نم لاح «ةديدحلا نم ةعطقلا ئيعمب روبزلا عمج اعطق يأ :اربز
 يف" :ئرقو .امي نوبعال وأ ءاهيف نورومغم مهنأل ؛ةماقلا رمغي يذلا ءاملاب اههبش .مهتلاهج يف يأ :خلإ مهتلالض

 (يواضيبلا ريسفت) ."مهتارمغ
 لب «مهيلع ءاضرلا نع ةيشان تسيل مهيلع ايندلا ةعسوت نأ نوملعي ال يأ «يلاقتنا بارضإ :نورعشي ال لب

 (يواصلا ةيشاح) (78١:نارمع لآ) كامُنإ اوُداَدْريِلْمُهَل يلم اًمنإ :ىلاعت لاق محل جاردتسا

 0 اوتآ ام نوتأي :ةءارق يفو ؛ققحتلا ىلع يضاملاو «رارمتسالا ىلع ةلالدلل ؛؟عراضملا ةغيص :اوتاء ام نوتؤي

 ."نوتأي" ةءارق ىلع ئبم "ةحلاصلا لامعألاو" :حراشلا لوقف ."دوعسلا يبأ" نم «تاعاطلا نم هولعفام نولعفي

 د وه "ةلجو مهمولقو اوتآ ام نوتؤي" هللا لوسر اي :تلاق اهنأ امه ةشئاع نع دمحأ جرحأ :ةحلاصلا لامعألاو

 (نيلامكلا ريسفت) ".هللا فاخي وهو قدصتيو ىلضيو موصي يذلا نكلو ءال" :لاق ؟هللا فاخي وهو ئنزيو قرسي
 مميولقب ماق امل ؛ةحلاصلا مهلامعأ لوبق مدع نم ةفئاح مهيولق نأ لاحلاو يأ ؛"نوتؤي" لعاف نم ةيلاح ةلمحلا :ةلجو مهيولقو

 ىدحإ تناك ولو هللا ركم نمآ ال" :لاق هذ قيدصلا ركب ىبأ نع درو اذلو «هئانغتساو هتزعو هتبيهو هللا لالح نم
 (يواصلا ةيشاح) .هيدح يف عومدلا ترثأ نيح هللا ةيشح نم ءاكبلا ريثك ناكو :"اهجراح ىرخألاو ةنحلا لحخاد يمدق



 نونمؤملا ةروس 44 رشع نماغلا ءزجلا

 لإ اَسَفَت ُفِلكُت 2 .هلل / ملع يف 3) َنوُقبَس ال ْمُهَو تبا ىف َنوُعِرسُي كِل

 نأ عطتسي مل نمو ءاسلاج لصيلف امئاق ىلصي نأ عطتسي مل نمف ءاهتقاط 1

 ظوفحملا حوللا وهو .هتلمع ام ٌقَلَاِب ُقِطمَي سَتِك اندنع يأ اَنيَدَلَو لكأيلف موصي
 نم صققني الف ءاهنم ائيش مو َنوُسَلَطُي ال ةلماعلا سوفنلا يأْرَسَو لامغألا هيف رّطست

 نم ةلاهج ٍةَرَمَغ ىف راق يأ ِةسيوُلُق َلَب .تائيسلا يف دازي الو «ريخلا لامعأ با
 مهول ةرماغ ةلاهج

 د َنولْمَنَع اهل مه ه نينمؤملل روك ذملا كل'ذ نود نِم لّصعا مُهَو نارقلا اَذَه 1 ِء , ا 8838 ساق ا يل ب وع 2 و

 يأ ما باذنلا مهءاسؤرو مهءاينغأ ميِفَرتَم ادن اذإ ةيئادتبا ا .اهيلع ن وبذدعيف

 - يبس 8 / /
 عاام 6 هدرا تاه م ةاقزو ةلعك ه واقف ةناولو و هوو ةناهأق ف هاه عيا .رورتجنت مه اذإ ردب موب فيسلا

 عبرأ "نإ" مساف «هيلع فطع امو ؛"مهير ةيشح نم مه يذلا نإ" :هلوق نع ربح ةلمحلا هذه :غإ كنئلوأ 5 9

 ناداه يللا هجوأ ةثالث ريمضلا يف :لإ نوقباس اهل مهو (يواصلا ةيشاح) ."خلإ كئلوأ" ةلمج اهربحجو تالوصوم

 هب قلعتم "امل" و «ربخلا وه "نوقباس" نأ رهاظلاو ؛ةداعسلا ىلع :ليقو ؛"ةنحلا" ىلع دوعي :ليقو ؛"تاريخلا" ىلع دوعي

 اهلجألو قبسلا نولعاف اهلحأل مهو «ةبغرلا دشأ تادابعلاو تاعاطلا يف نوبغري :ئعملو «ءصاصتخاللو ةلصافلل مدق

 ."لمجلا" نم «ىلوألا وه لوألاو ءسانلا نوقباس
 نينمولا فاضوأ ةيمفع هيلا هذهب ىتأو ؛لعفي امع لأسي الف الإو «ىلاعت هناحبس هنم الضفت يأ :خلإ فلكت الو

 اذهو ءاك رت وأ الع هذابع ىلع هللا اهضرتفا ىلا فيلاكتلا عيمج اذكو «ناسنإلا ةقاط يف فاصوألا كلت نأ ىلإ ةراشإ

 :نيقزاغلا لل لاك ةاويطاملا هيلغ قزف ليقت قيلاتتلا فريق برسم انأررو بسلا هج قبلك هلأ هققو نا
 (لمجلا ةيشاح) هقشم الو هلإلا فيلكتل هلالم الف باجحلا عفر اذإ

 ةلفغ ف ةرفكلا بولق لب يأ :خلإ مهيولق لب (يواصلا ةيشاح) .صاصتخاو ةناكمو ةبتر ةيدنع يأ :اندنع
 ةيطختم ةزواجتم ةثيبخ لامعأ مهو يأ "لامعأ مهو" :هلوق .نينمؤملا نم نوفوصوملا ءالؤه هيلع امم اهل ةرماغ

 مهر ةيشخ نم مه نيذلا نإ" :هلوق يف :نينمؤملل روكذملا (كرادملا ريسفت) .نونمؤملا هب فصو امل يأ ؛كلذل
 ىوس لامعأ مه يأ ؛نيملسملا ىلإ فرصني "مهل" :هلوق يف ريمضلا :ةداتق لاقو ءرثكألا لوق اذهو "خلإ نوقفشم

 (نيلامكلا ريسفت) .رهظألا وه لوألا :يوغبلا لاق ءنولماع ال مه تاريخلا نم اولمع ام

 (لمجلا ةيشاح) .لمجلا هدعب ئدتبت فرح :ىتح



 نونمؤملا ةروس ؛ه رشع نماثلا ءزجا

 ىتياَء تناك دق .نوعنمت ال 00ذ006 َموَيلآ أورعجت < يل :مه لاقي ,نوجضي

 َنبِربِكَتَسُم .ىرقهق نوعجرت 2: َنوُصكِدَت ْمُكبَقَعَأ ْلَع ْرُسدكَف َمُكيَلَع قت نآرقلا نم
 مهنطاوم ف سانلا رئاس فالخب «نمأ يف هلهأ مهفأب ؛مرحلاب وأ تيبلاب يأ يب نامبإلا نع

 نوكرتت :يثالثلا نم 2 َنوُرِجَهَت تيبلا لوح ليللاب نوثّدحتي ةعامج يأ لاح ًارِمَس
 . . . اوُريَدَيْملَقَأ :ىلاعت لاق .نآرقلاو ّيبنلا يف قحلا ريغ نولوقت يأ :يعابرلا نمو «نآرقلا
 قح يف يأ بس سا
 «طرشلل اديق نوكي نأ زوجيو ؛«طرشلا باوج تاحافملا ةلمجو ءنوحرصي يأ ةددشملا ميحلاو ةمجعملا داضلاب :نوجضي

 (نيلامكلا ريسفت) ."اورأجت ال ممل لاقي" :هلوقب فنصملا هيلإ راشأ امك «لوقلاب ردقم هنإف ؛"اورأحت ال" باوجلاو
 يأ «لوقلا رامضإ ىلع :مويلا اوراجت ال (حارص) .نورك ككتاب داير :جض .نوثيغتسيو نوحيصي يأ :نوجضي

 (نايبلا خور) .باذعلا نم مويلا اوثيغتست اال :مهل لاقيف
 مكنوك لاح يأ :هب نيربكتسم (سوماق) .فلخلا ىلإ عوحرلا :ىرقهقلا ,فلخلا ةهج ىلإ يأ :ىرقهق نوعجرت

 حراشلا لعجو (نايبلا حور) .بيذكتلا نعم رابكتسالا نيمضت ىلع «"يتايآ"ب هنع ربع يذلا يباتكب نيبذكم
 "ف" نعم وأ ةيببسلل ريدقتلا اذه ىلع ءابلاقبههرحلا وأ ثييبلا ىلإ ف "هب" ريمضلا

 ريمضلاو "يف" ىيعمب ءابلاو "ارماس"ب وأ «ةيببس ءابلاو ؛"نيربكتسم" :هلوقب قلعتم رورجباو راحلا :هب نيربكتسم
 ءرمسلا نم ذوخأم رماسلاو ؛هركذ قبس نع تنغأ هموق مهنأب مهراختفاو ؛مهرابكتسا ةرهشو هس وأ تيبلل
 (لمجلا ةيشاح) .ملظملا ليللا رماسلا :بغارلا لاقو ؛ليللا رهس وهو

 «نآرقلا يف نعطلاب تيبلا لوح نوثدحتيو نورمسي :ةعامج يأ ."نيربكتسم" وأ "نوصكنت" ريمض نم :لاح
 أرق يأ :يثالثلا نم (نيلامكلا ريسفت) .عمجلا ىلع هقالطإ زاج اذهو ؛لعافلا ظفل ىلع ردصم لصألا ف وهو
 رجهأ نم ميحلا رسكو ءاتلا مضب عفان أرقو «نايذحلا وأ كرتلا نيعمب رجه نم ميحلا مضو ءاتلا حتفب عفان ريغ

 .مالكلا يف شحفأ ىعمب رجهي
 نأ نايب ف عورش اذهو ءاوربذي ملف اومعأ :ريدقتلاو هيلع ةفطاع ءافلاو 9 ىلع ةلحاد ةزمحلا :اوربدي ملفأ
 نآرقلا وهو ؛هتوبن ليلد يف اولمأتي ال نأ :اهدحأ «ةعبرأ رومأ دحأل نوكي نأ دب ال تالالضلا هذه ىلع مهمادقإ

 ممألا نع ورت لو عمست ملد بيرغ رمأ لوسرلا ةئعب نأ اودقتعي نأ :اهيناث «هتيقح مهل ترهظو اولمأت مهنأ عم «زجعملا
 لبق هقدصو هتنامأب نيملاع اونوكي ال نأ :اهئلاث ءممألا ىلإ لسرت تناك لسرلا نأ اوفرع مهنأل ؛كلذك سيلو «ةقباسلا
 سيلو «نونجلا هيف اودقتعي نأ :اهعبار ءقدصلاو ةنامألا ةياغ يف هنوك ةفرعم م تقبس لب ءكلذك سيلو «ةوبنلا ءاعدا

 ةعبرألا عضاوملا يف "مأ" ."اجرخ مهللأست مأ" :هلوق يف سماخلا يتأيسو «سانلا لقعأ هنأ نوملعي اوناك مهنأل ؛كلذك

 (يواصلا هب .هفرعي امت رارقإلا ىلع بطاخملا لمح :وهو ؛يريرقتلا ماهفتسالا ةزمهو ةيلاقتنالا 'لب'ب ةردقم



 م 326 ىلا قدص ىلع لادلا نآ آر يأ َلْوَقل لادلا يف ءاتلا يي ناكل همنا

 ) تروركيتم هل , 3 ميلوقوسَ اوُرعَي ملم 2 : ١ َنيلوألا م ُمَهَءآَباَو تاي يَ امر

 ممألل لسرلا ءيحبو يبنلا قدص نم قحلاب ريرقتلل هيف ماهفتسالا 8 سب نووي
 رارقإلا ىلع مهاب اوربدي ملفأ :مهوق يف

 مها لاقتنالل اب كب كونج ال نأو ةنامألاو قدصلاب مهوسر ةفرعمو «ةيضاملا

 2: نوهرك قَحلِل ٌمهرَتَكُأَو مالسإلا عئارشو ديحوتلا ىلع لمتشملا نآرقلا يأ َقَحْلَأِب
 ىلاعت «هلل دلولاو ؛«كيرشلا نم هنووهي امب ءاج نأب َجهَءآَوْهَأ نآرقلا يأ قَحْلآ م َعَبتأ وَلَو

1 5 

 سقأ
 . ا »َ 3

 اهماظن نع تجرخ يأ ءرهيف نّمَو ٌضّرألاو تَوبَمّسلا ٍتَدَسَفَل .كلذ نع

 يأ مركب ِمُهَسْيتَأ لَ مكاحلا ةلعت :كتح ةةاع ءيشلا ْق عنامتلا دوج ول «دهاشملا

 جرح مهتم ذأ 2) جروُضِرْعُم مهرْكؤ نَع ْمهَف مهفرشو مهركذ هيف يذلا نآرقلا
3 

 نومدقألا مهؤابآ فاح امك اوفاخي ملف هللا باذع نم نمألا وأ باتكلاو .لوسرلا نم يأ 59 تأي مل ام

 ليعامسإ دعب نيذلا يأ :نيلوألا مهءابآ (يواضيبلا ريسفت) .هوعاطأو هلسرو هبتكبو هب اونمآف هباقعأو ليعامسإك

 مهو ءهلثم لوق ال يذلا لوقلا اذ مهاتأ يذلا يأ "خل مهوسر اوفرعي مل مأ" :هلوق (بيظنلا ريسفت) .هلبقو

 (نيلالحلا ريسفت) .فللا هجو ىلع قحلل نايب :يبنلا قدص نم .هتنامأو هقدصو هبسن نوفرعي

 يطويسلا خيشلا هركذ ام رهاظلا (١:ىلعألا) كاَيندلا َةاّيَحْلا َنوُوْبْوُت لب :وحن رخآ ىلإ ضرغ نم :لاقتنالل لب

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلع لاقتنالا ظفل لمحي نأ نكميو ءاهلبق امل لاطبالل يأ بارضالل انهه "لب" يف

 :هلوقب رواشأو «رامضإلا ماقم يف رهظأ اذلو ؛لوألا قحلا نم م معأ وهف ؛هريغو نآرقلا يأ :قحلل مهرثكأو

 (يواصلا ةيشاح) .نمآو هرفك نع عجر لب «قحلا ةهارك ىلع مدي مل لقألا نأ ىلإ 'مهرثكأو'
 (نيلامكلا ريسفت) .كلذ نع ىلاعت هللا ىلاعت «دلولاو كيرشلا نم هنونمتي يأ هنووهي امه نآرقلا لزن يأ :ءاج نأب
 ١( ؟ :ءايبنألا) ياَتَدَسف هللا الإ ةَهلآ اًمهيف َناَك ْوَّلِإ» :ىلاعت هلوق يف هريرقت رم امك :اهماظن نع تجرخ

 (يواصلا ةيشاح) .ةداع ال القع ملاعلا داسفب يضتقي كيرشلا دوجو نأل ؛القع :لوقي نأ بسانملا :ةداع

 .كريغ ىلإ هجرخت ام لكل لاقي «لحدلا ءازإب لصألا يف جرخلا :اجرخ (يواصلا ةيشاح) .هميظعتو هل دايقنالا



 نونموملا ة تسلق ؛/ ْ رشع نماغلا ءزجلا

 :ةءارق يفو 2 هقزرو هباوثو هرجأ 3 ٌجاَرَخَف ؟ناميإلا نم هب مهتئح ام لع ارجأ
 رهاع ن نبال #

 لضفأ 2 ») َنيِقِررلآُريَح َوهَو تهت نير دلع ةءارق يفو .نيعضوملا ف "اجرخ"
 و ةزمحل

 .مالسإإلا نيد يأ ع ع ) ٍميِقَتَسُم قيرط ٍطاَرص ا ٌمُهوُعَدَعَل َكْنِإَو .رجأو ىطعأ نم

 قيرطلا ي يأ صل نع باقعلاو باوثلاو ثعبلاب ةّرِخآْلاب َوُنِمْؤُي ال َنيِّلآ َنِإَو

 عبس ةكمب مهياصأ عوج يأ ريض نِّم مهب ام اًنفَشكو ْمُهَتَمحَر َولَو : ,ةولداعوب )7 توبكيتل

 9 نوهمعي مهنا عييت رت ادسلا نينسس

 جرخلاو ؛هلعجو هترجأ نم لماع لك ىلإو كضرأ ةاكز نم مامإلا ىلإ هجرخت ام وه "جارتخف' 2 كبر جارخف
 :نعي ىلوألا ةءارقلا تنسح اذلو «ىعملا ةدايزل ؛ظفللا ةدايزف «ةفوكلا جرخو ةيرقلا جارح :لوقت جارخلا نم صخأ

 ديري ءايندلا يف :هقزرو (كرادملا ريسفت) .ريخ قلاخلا نم ريثكلاف «قلخلا ءاطع نم اليلق مه كتياده ىلع مهأست مأ

 برضي ام نإف ؛هموزلو هترثكب اراعشإ رجألا ىلع قلطأ ءضرألا ىلع ةبيرضلا يف بلاغ جارخلاو «نيرمألا معي هنأ

 .ةنس لك يف مزليو «بلاغلا يف اريثك نوكي ضرألا ىلع
 :يناثلاو هراركت بجي الو ةرم عفدي امل لاقي لوألا نأل ؛هنم غلبأ جارخلاو ءاضوعو العُج يأ :"اجرخ" ةءارق ينو
 يفو (لمجلا ةيشاح) .[مهفاف «ةغالبلا نم هيف ام ىفخي الو] «ءضرألا جارخك هراركت بجي يذلا مزتلملل لاقي

 ةرضانلا مهيولق هوجو نوسندي ال ملعلا يف نيخسارلا هللاب ءاملعلا نأ ىلإ ةراشإ ةيآلا هذه يفو :"ةيمجنلا تاليوأتلا"

 . هل هللاب هللا ىلإ قلخلا ةوعد ِق هللا نولماعي اميف ؛ةيورخألاو ةيويندلا «ةحلاصلاو ةدسافلا عامطألا سندب

 ئيسك نينس مهيلع اهلغجا مهللا ءرضم ىلع كتأطو ددشا مهللا" :هلوقب دي يبلا ةوعد ببسب كلذو. :عوج يأ

 !مخرلاو هللا كدشنأ :لاقف دي هللا لوسر ىلإ نايفس وبأ ءاحف :زهلعلا اولكأ يح اوطحق مهنأ يور ."فسوي

 (يواضيبلا ريسفت) .ةيآلا تلزنف «عوجلاب ءانبألاو فيسلاب ءابآلا تلئق «نيملاعلل ةمحر تئعب كنأ معزت تسلأ
 ردص امم اهوحنو "ل"ب ىفن اذإ- اهباوج لاق نم لوقل فيعضت هيفو «نامال هيف ىلاوت دقو "ول" باوح :خلإ اوجلل
 ىلاوتي الكل :لاق ءزجي مل ءورمع مقي ملل ديز ماق ول :تلق ول ؛ماللا لوخد زوجي ال هنأ -مالب يفنلا فرح هيف

 (لمجلا ةيشاح) .كلذ ف تابثإلاو يفنلا نيب قرف امف الإو «عنتمي مل ةيآلا هذهك باجيإلا يف دوجوم اذهو «نامال

 مهباصأق ءفسوي ئيسك نينس مهيلع لعجي نأ شيرق ىلع اعد هني يبلا نأ كلذ :باذعلاب مهانذخأ دقلو
 :لاّقف «نيملاعلل ةمحر تثعب كنأ معزت تسلا ؛محرلاو هللا كدشنأ :لاقو 25 يبا ىلإ نايفس وبأ ءاجف ءطحقلا

 ءمهنع فشكف اعدف .طحقلا اذه انع فشكي نأ هللا عداف ؛عوجلاب ءانبألاو فيسلاب ءابآلا تلتق دق :لاقف «ىلب

 (ليزنتلا ملاعم) .ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف

 م 1

 ا
 باذنلا ِمُهَسْدَحَأ َدَقْلَو .نوددرتي ( )ا |



 نونموملا ةروس 4/ رشع نماثلا ءزجلا

 ْنَكَح .ءاعدلا يف هلل ا ىلإ نوبغري //2) َنوعَّرَصَتَي اَمَو مهر اوعضاوت أ وثاكتشأ امف عوجلا

 هيف مه اذإ لعقلاب ردب موي وه ٍديدش ٍباَذَع بحاص اذ اَباَب مّيَلَع اَنَحَتف اَذإ ةيئادتبا
 2 2 مس لق رع | سا ل لم ا ١ 5 5 ميد

 تك عامسألا نعع ممل كل قلح ًامذأ ىدلا وهو ..ريخ .لك نم نوسيآ 29 َنوُسِلِبُم

 ملال 2 رةنلكملا ةلقلل ايفا ًاليلَ يراها امس ع ان ا # ع

 ةدانيهدت '

 هعينص هج اقتل لَو ناصقتلاو ةدايزلاو ضايبلاو هع راَهتلاَو لبلا 5250

 انَثِم ذأ نولوألا يأ ْاَوُلاَق 29 تروُلوألا َلاَق ام لاي أوُلاَق لب ؟كوربتعتف ىلاعت

 «قيقحتلا نيعضوملا يف نيتزمه لا يفو ءال ؟ وون مَعَ اك

 عضاوتملا نأل ؛نوكلا نم لاعفتسا :اوناكتسا (نيلامكلا ريسفت) .ردب موي 9 :ليقو «طحقلاب :عوجلا
 نع يوغبلا هلقن اذك :لعقلاب ردب موي (نيلامكلا ريسفت) .نوكسلا نم لاعتفا وأ ءنوك ىلإ نوك نم لقتنا

 ةعقو :ليقو ءةرجهلا لبق ناك عوجلا ةعقاو نإف ؛لوألا باوصلاو «عوجلا :ليقو «دهاحجبو ن5 سابع نبا

 «برعم يسراف وهو ءحسملا -مالس لثم- سالبلا :'"حابضملا' ف :خلإ نوسلبم (نيلامكلا ريسفت) .ردب

 كَنوُسِلْبُم مه اذإف# :"ليزنتلا" فو «سيأو تكس لحرلا سلبأو ءقنعو قانع :لثم نيتمضب سلب عمجلاو
 (لمجلا ةيشاح) .هللا ةمحر نم هسأيل ؛سيلبإ هنمو (4 4 :ماعنألا)
 هذه لمعي مل نم نأ ىلع هيبنت هيفو «تايآلا نم بصن ام امي اوسحتل يأ :ل2إ راصبألاو عمسلا مكل أشنأ

 نم جهتدتفأ الو هراَصُبَأ الَو ْمُهْعْمَس ْمُهْنَع ىتغَأ اًمف :ىلاعت هلوقل ؛اهمداع ةلزتمب وهف هل تقل اميف ءاضعألا

 "اليلق"و ءريكنتلاب دافملا ةلقلل ديكأت "ام" ظفل يأ :ةلقلل ديكأت (لمحلا ةيشاح) (؟7:فاقحألا) ه«ءةش

 اليلق اركش :هريدقت ةقيقحلا يف قلطملا لوعفمل وه فوذحمل ةقباطم قلطم لوعفم اهأ ىلع بوصنم

 يف لمعتست امر ةلقلا نأل ؛اذهو :ريقفلا لوقي .اريثك الو اليلق ال هوركشت مل :"نويعلا" فو (لمجلا ةيشاح)
 يأ هيلع ةفطاع ءافلاو ء«فوذحم ىلع ةلحاد ةزمهلا :نولقعت الفأ (نايبلا حور) .رافكلا لاحل قفاوم وهو ؛مدعلا

 (يواصلا ةيشاح) .توملا دعب مهداعإ ىلع رداق قلخلا ءاشنإ ىلع رداقلا نأ نولقعت الف متلفغأ

 (يواضيبلا ريسفت) .اهتلمج نم ثعبلا نأو اهلك تانكمملا معت انتردق نأو انم لكلا نأ لمأتلاو رظنلاب يأ :خلإ هعينص

 (يواصلا ةيشاح) .مهريغو حلاصو دوهو حون موق نم يأ :نولوألا



 نونمؤملا ةروس 1 4,5 رشع نماثلا ءزجلا

 يأ اَذَه ان 0 انَدِعُو َدَقَل ءنيهجولا ىلع امهنيب فلأ لاخدإو ةيناثلا ليهستو

 ما لوألا .ةبيذاكأ 01 لإ اذنه ام نإ لبق نِم توملا دعب ثعبلا

 نم آهيِف نمو ٌضْرألا نمل :مهل لق ىمضلاب ةروطسأ عمت «بيجاعألاو كيحاضألاك
 - ظ هنم كحضي ام هكوحضأ عمج
 0 دس لد :مهل نق ' هن َنوُلوُقَيس .اهكلامو اهقلاخ 29 َتَروُمَلَعَت ْرْشُك نإ قلخلا 11 0 ع سب ص د4 فاو م - نص  يدعع يس نا

 ءادتبا قلخلا ىلع رداقلا نأ نوملعتف ؛لاذلا يف ةيناثلا ءاتلا ماغدإب ؟متو تروٌركَذت

 (29 مِظَعْلا ٍشَرَعْلا ُبَرَو عّبّسلا ِتَوَمَّسلآ بر نم لق توملا دعب ءايحإلا ىلع رداق

 ْنَم لك ؟هريغ ةدابع نورذحت (20 تروُقكت القأ لق ِهَلِي َتوُلوُقَيَس ؟يسركلا

 الو يمحي ِهِيَلَع ُراَج اَلَو ٌريجحَّوهَو ةغلابملل ءاتلاو ِءْنَس لك كلم ُتوُكَلَم ءوٍدَيِب

 - ربا مالبس "للا :ةوارق يفو لأ تروأوُفس جوت زنك نإ هيلع ىمح
 نيب لاخدإلا كرتب لوألا ف ثالثو «يناثلا ف تايعبس عبرأ تاءارقلاف «لاحدإلا كرتو يأ :امهنيب فلأ لاخدإو

 ىلع ايرج ؛سكعلاب لمنلا يف هولاقو «هلبق امع "اذه" ريخأتب انهه اولاق :خلإ اذه (يواصلا ةيشاح) .نيتققحملا
 انه ام صخخو «عوفرملا ىلع بوصنملا متدقت زاوجل انايب ؛مَ سكعو ؛بوصنملا ىلع عوفرملا متدقت نم انه سايقلا
 :اولاق مهفأكف «ثعبلا يركنم نم هب امامتها :هميدقتب كانه امو «هفالخل ىضتقم الب لصألا ىلع ايرج ءاذه ريخأتب

 ةداعإلا نأ اونظف ءدهعلا لوط عم دجوي مل مث «ءايبنألا رئاس نم اميدق عقو دقف تي هنم عقو امك دعولا اذه نإ

 (لمجلا ةيشاح) .نيلوألا ريطاسأ نم وهف :كلذ نكي مل امل اولاق مث ءايندلا ف نوكت
 نأ يهو :ةيئارقتسا ةدعاقلا نأ نيعي ءكيحاضألاو بيحاعألاك هب ىهلتي اميف لمعتسي ريطاسألا نأل :ةروطسأ عمج

 اهب هللا نم رابخإ اذه :خلإ نولوقيس (هيشاوحو يواضيبلا) .ةلوعفأ عمج نوكي هب ىهلتي اميف المعتسم ناك اذإ ليعافألا

 .مهل اخيبوتو اتيكبت ؛ركذ امب اوبيجي نأ دعب ممل لق يأ "نوركذت الفأ لق" :هلوقو .هعوقو لبق باوحلا يف مهنم عقي
 (لمجلا ةيشاح) .روهشم وه امك يسركلا ريغ شرعلا نأ قيقحتلاو «ةرم ريغ اذكه هل قبس :يسركلا (لمجلا ةيشاح)

 زاوجب فارتعالاو «ناثوألا ةدابع كرتب الإ لصحي ال هللا باذع ءاقتا نأ ىلع هيبنت هيف :خلإ هريغ ةدابع نورذحت
 (لمجلا ةيشاح) .ديدشلا ديعولا ىلع هلامتشال ؛ىلوألا ةيآلا متح نم غلبأ متخلا اذهف ؛ةداعإلا

 ىلع اوقفتا دقف لوألا امأو ؛ةثالثلا عضاوملا نم -نيرحخآلا يأ- نيعضوملا يف رجلا مالب ورمع يبأ ريغل :ةءارق فو
 - "اذه نمل' عم يف ؟اذه بر نم :كلوق نإف ؛ركذ ام هل نم :نيعضوملا يف ئعملا نأ ىلإ ارظن هيف ماللا ركذ



 نونمؤملا ةروس هم رشع نماثلا ءزجلا

 نوعدخغ :ج جر تروُرَحسُم لأ لق ؟ركذ ام هل نم :نيملا نأ ىلإ ارظن نيعضوملا يف

 تيتا لب ؟لطاب هنأ مكل ليغ يك يأ ؟هدسسو هللا ةدايع ,قنللا نع قوقرصتو
 ردي 7

 اك امَو ِدلَو نِم َهَللا نأ ام . وهو (هيشن قا ب نووطكل مهن قدصلاب َقَحلاَب

 رخآلا عنمو هب درفنا يأ َقَلَخ ام ِهَّلِإ لك َبَهَذَل هلإ هعم ناك ول يأ اَذإ ِهَّلِإ َنِم ُهَعَم

 دلل كيس ايندلا كولم لعفك ةبلاغم ٍضَقَب لَ ْمُهُضَْب الو هب هيلع :ءاليتسالا مم

 «لهوش امو باع امة ةَدسَهشلاَو ب يَعلا مللَع ركذ امم هب 2 7“ و ا ايو

 او دلولا نم يا

 لق .هعم مج شرفا نه لت لبق اردت "وه" ربخ عفرلاو فةفص وجاب

 2و تروُدَعَوُي ام قيرت ةدئارلا "ام" يف ةيطرشلا "نإ" نون ماغدإ. هيف ام تن

 فنصملا هلعج يذلا وهو- ورمع يبأ ةءارق امأف ."كلذ هل نم" ةوق يف ؟ءىش لك توكلم هديب نم اذكو -

 (نيلامكلا ريسفت) .رهاظلا بسحب لاؤسلل قباطملا وه امك نيرخآلا نود لوألا عضوملا يف ماللاب وهف -الصأ
 (يواصلا ةيشاح) .دحأ اودي أرقي ملو ؛ةعبسلا قافتاب ماللاب وهف لوألا لاؤسلا باوج امأو ؛نيريخألا يأ :نيعضوملا يف

 هنأ مكب ليخي فيك يأ قحلا نع لدب رجلاب "هللا ةدابع" و عدخلا يف زاجم انهه رحسلا نأ ىلإ ةراشإ :نوعدخت

 هنوفنيو مهانيتآ يذلا يأ :وهو (نيلامكلا رف يقتل اي را يهنتلاو :«فيك نيه" ىقأ" نأ ىلإ ريتشم"# للاب

 وه مالك ىلع الإ لفل اهل" 8 نأ رهو ؛رددنقم لاوس ننادوحع ىلإ ريشي د :هلإ هعم ناك ول (نيلامكلا ريسفت) .وه

 :هريدقت ,«فوذحم طرشلا نأب :باحأف ؟طرش همدقتي ملو ءازج "بهذل" :ىلاعت هلوق عقو فيكف «طرشو ءازج

 (بيطنخلا ريسفت) .هيلع "هلإ نم هعم ناك امو" :ىلاعت هلوق ةلالدل ؛فذح امنإو ءةآ هغم ناك ولو

 ةمزالملاو «ةيعانقإ ةيمازلإ ةجحلاف «ةداعلا وه ام ىلع رخآ ضعب ىلع ةغآلا ضعب العل يأ :2>إ مهضعب العلو

 بيغلا ملاع هللا :لاق هنأك ةينادحولا ىلع رخآ ليلد اذه :ةداهشلاو بيغلا ملاع (نيلامكلا ريسفت) .ةيذاع

 ةرزمحو صفحو عفان أرق يأ :خلإ ةفص رجلاب (يواصلا ةيشاح) .هلإب سيل هريغف ءاهملعي ال هريغو ةداهشلاو
 سس ع نوقابلاو «"وه" :هريدقتو فوذحم أدتبم ربخ هنأ ىلع ميملا عفرب يئاسكلاو

 تلعت ةيرصن "قاراو ءدي لوعفم "ام" و :ىديكاعلا قوتي .ةلانصتال نارتو دم :خ! ينيرت امإ

 اذك و «يناثلا لوعفملا ةلوصوملا "ام"و لوأ لوعفم ملكتملا ءايف «يعابرلا "ىرأ" نم هنأل ؛ةزمهلا ةطساوب نيلوعفمل
 ع

 (لمجلا ةيشاح) (9:نونمؤملا) ا : :هلوق ف لاقي
 يأ



 كلهأف >2: © َنيِملَّطلاِموَقْلا ف ىنلَجت الف بَ .ردبب لتقلاب قداص وه «باذعلا نم

 ةلخلا يأ ثسخأ 7 ىتلاب عقدا 2 َنوُرِدَقَل مهدت ام كير نأ ّلَع اَنِإَو مهكالهإي

 أ لاتقلاب رمألا لبق اذهو ,كايإ مهاذأ يصل مهنع ضارعإلاو حفصلا نم

 4 مصتعأ ْدوُعَأ بر لْقَو هيلع مهيزاجنف :نولوقيو , فر يأ 2

 نونمؤملا ةروس ه. رشع نماثلا ءزججا

 2 ع قل

 ١

 ١ وفضي امي د
 رت اا >< 3 ب يشن رب 000 5 ا ه1 م 0 خماضاع ده

 هو ندا نورضحنت نا ّبَر قلب دوعاو .هب لوسوسوي مع مهاعزن 22: نيطّيشل اًيشلا تازمه نم

 كرر وتلا ةذفلا َءاَج اَذِإ ةيئادتبا َّيَح .ءوسب نورضحي امنإ مهنأل ؛يرومأ يف

 ظ*ه* 71179 2 نوُعَِجَرأ تر لا نما ول ةنجلا| نم هلعقمو رانلا نم هدعقم

 ريخ الاب قلغتم 222222222222

 (لمجلا ةيشاح) .عم نعم. "يف"و ؛عرضتلاو لاهتبالا يف ةغلابم ؛برلا ظفل ديعأو «طرشلا باوحج اذه :خلإ ينلعجت الف

 لزنأ اذإ نيملاظلا موقلا يف هلعجي ال هللا نأ ملعي كي ناكو «هريغ ىلإ يرسي دق ملاظلا مؤش نأل يأ :مهكالم كلهأف

 نإف :يرشخمزلا لاق «ىلاعت هل اركاذ تاقوألا عيمج يف نوكيلو ؛هرجأ مظعيل ؛ءاعدلاب هرمأ اذه عمو «باذعلا مهي

 دبعلا لأسي نأ زوجي :تلق ؟مهعم هلعجي ال 3 نيب يح ناقل عم موبصللا هئادلل طمفادلأ يقفل دمنا
 .هل اتابخنإو هبرل اعضاوتو ةيدوبعلل اراهظإ ؛هلعفي ال هنأ ملع امم هب ذيعتسي نأو «هلعفي هنأ ملع ام هبر

 "ام"و ."نورداق"ب قلعتم رورحجنلاو راجلاو ءاهمسا "انو بصنو ديكوت فرح "نإ" :خلإ كيرن نأ ىلع انإو

 كيرن نأ ىلع نورداقل انإو :نعملاو ءربخلل تقلحز ءادتبالل ”ماللا"و «"نإ" ربخ ”نورداق'و «باذعلا ىلع ةعقاو
 "ةلخلا يأ" :هلوقب هب راشأ ءفوذحمل تعن "لا" :نسحأ يه يتلاب (يواصلا ةيشاح) .هب مهدعن يذلا باذعلا

 نم مهنم كيتأت ىلا يأ "ةئيسلا" :هلوقو (لمجلا ةيشاح) ."ضارعإلاو حفصلا نم" :هلوقب اهنيبو «ةلصخلا يهو

 .ديحوتلا ةملك "ةلخلا" :ليقو «ةئيسلل ريسفت :كايإ مهاذأ (نايبلا حور) ."عفدا" لوعفم وهو «هوركملاو ىذألا
 (نيلامكلا ريسفت) .كرشلا "ةقيسلا"و

 اذإ :هل لوقي هللا نأك «لاتقلا لاح يف ولو نسحأ يه لاب عفدا :ئعملا نأ لمتحيو ؛خوسنم وهف يأ :خإ اذهو
 هنم لصح دقو «ةمكحم ةيآلا نوكتف ذئنيحو ءهب كنولماعي اوناك ام مهلماعت الو ءمهنع حفصاف مهيلع تردق

 يف اذك «ناسنإلا بلقب رطخي ىلا اهتارطحخ يأ :نيطايشلا تازمه (يواصلا ةيشاح) .ةكم حتف دنع رمألا اذه

 (نيلامكلا ريسفت) .لجألا لولحو نآرقلا ةءارقو ةولصلا :يرومأ يف ."حارصلا'

 رفاكلا لاح فصو هب دصق «هلبق امع عطقنم مالكلا اذه نأ ىلإ ةراشإ ؛لمجلا اهدعب ئدتبت يأ :ةيئادتبا ىتح
 (يواصلا ةيشاح) .هتوم دعب



 ذوسؤلا ةروسب هم رشع نمادلا عوعا

 .تماميف نوكي هللا الإ هلإ الل نأ دهشأ أب كيس معَأ لغل .ميظعتلل عمجلا

 بر" يأ اَهّنِإ عوحر ال يأ َّلَك :ىلاعت لاق .هتلباقم يف يأ يرمع نم تعيض

 مهّدصي زجاح ْمَرَرَب مهمامأ مهِيآَرَو نِمَو اهيف هل ةدئاف الو اَيْلِبأَف وه ٌهَملك "نوعجرا
 ةخفنلا نرقلا روُّصلآ ىف َضِفُن اَذِإف .هدعب عوحر الو 2 » َنوُثَعَبُيِمْوي لإ عوجرلا نع

 0000 :ت) َتروُلَءآَسَتَي اَلَو اب نورخافتي ٍذِبَمْوَي مهيب باََأ لق ةيناثلا وأ ىلوألا

 نم ىلع در هيفو «ةعامجلا ظفلب نأشلا ليلجلا دحاولا بطاخت برعلا نأل ؛بطاخملا ميظعتل يأ :ميظعتلل عمجلا
 ام باوج :خلإ ميظعتلل عمجلا (نايبلا حور) .نيدلوملا مالك ف درو امنإ ملكتملا ريغ ف ميظعتلل عمجلا :لوقي

 واولا وأ ىلاعت هل اميظعت ريمضلا عمجف ؟ىلاعت هللا وهو لدحاو بطاخملا إف ؛!يئعجرا الإ :لقي 1 مل :ليق

 ئعم هنأ ١4( :ق) ُكَمَنِهَح يف اقل :هلوق يف هولاق ام هبشي وهو «نيعحرا ئيعجرا :لاق هنأك "نوعجرا" راركتل

 مث الوأ هللاب ثاغتسا هنأك هحور نوضبقي نيذلا ةكئالملا رابتعاب عمجلا وأ ءكلذ ىلع ةلالدلل ؛لعفلا ئث .قلأ قلأ

 (يواصلا ةيشاحو نيلامكلا ريسفت) .ةكئالملا نم ايندلا ىلإ عوجرلا بلط ىلإ عجر

 لمعلا نوكي يأ :تكرت اميف (نيلامكلا ريسفت) .ةمركع نع ديمح نب دبعو رذنملا نبا هاور اذك :خإ دهشأ نأب

 "نوعجرا بو ةملك يأ :ل وعج را باز أ (نيلامكلا ريسشت) .هل اكرادتو «ناعإلا نم هتك رت يذلا ةلباقم يف حاصلا

 مهدحأل ريمضلا :مهئارو نمو (نيلامكلا ريسفت) .اهيف هل ةرمث ال درحب لوق اهنأ ديري :اهيف هل ةدئاف الو .اهدعب ام عم

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ظفللا رابتعاب لّوألا رئامضلا يف دارفإلا نأ امك مهلك مكح يف هنأل ؛ئيعملا رابتعاب عمجلاو

 (نيلامكلا ريسفت) ."هيف خفني نرق" :ثيدحلا يف امك هنإف ءروصلل نايب :نرقلا

 نع ءاطعو هه دوعسم نبا نع يور امك ةيناثلا وأ ه5 سابع نبا نع ريبج نب ديعس ىور اذك :ىلوألا ةخفنلا
 امتإ يفنلا نأ ىلإ راشأ اهيفن حصي ال مهنيب ةتباث باسنألا تناك امل :خ ! نورخافتي (نيلامكلا ريسفت) .اركذ سابع نبا

 ءاليتساو «ةريحلا طرف نم فطعتلاو محرتلا لاوزل ؛مهعفنت مهنيب باسنأ الف :"دوعسلا يبأ" يفو «ةفوذحملا اهتفصل وه

 (لمشلا شاعر .اه نورخختفي باسنأ ال وأ :هينبو هتبحاصو هيبأو همأو هيحخأ نم ءرملا رفي ثيحب ةشهدلا

 ٍضْعَب ىَلَع ْمُهُضْعَب َلَبقْأَوظ :رحآ عضوم يفو "نولءاستي الو" :انه ىلاعت هللا لاق دق ليق نإف :نولءاسعي الو
 مهيلع دتشي عضوم يفف ءنطاومو ايلا ىحأ ةمايقلل بآ : : لاق 72 سابع نبا نأ بيج 7 تافاصلا) 4 وُلءاَسَتي

 (بيطخلا ريسفت) .نولءاستيف ةقافإ نوقيفي نطوم يفو «نولءاستي الف لؤاستلا نع رمألا مظع مهلغشيف فودلا
 ىلع ئبم عمجلا اذهو ءاهلقن لا ةيآلاو ةيآلا هذه نيب عمجلا ىلإ هلبق ام عم ةراشإ "خلإ اهضعب فو" :حراشلا لوقو

 ةلأسملا يفن نأ :لصاحلاو .اذه نم رهظأ عمجلا هجو ناك ىلوألا امي دارملا نأ ىلع انيرج نإف «ةيناثلا ةحخفنلا دارملا نأ

 (لمجلا ةيشاح) .ةيناثلا دعب وه امنإ اهتابثإو «ذئئيح مهنومل ؛ىلوألا ةحفنلا دنع وه امغإ



 نونمؤملا ةروس ق.م -  رشع نماثلا ءزجلا

 نطاوف ضعي فب قلك نبع را ىلظع. نع يلغشب ا ةايلدلا قف قلاع فالس ءاهتغ
 مر نولءاستي ال هلوقل ةلع

 4 وُلَءاَسَتَي ضعب , ىلع ْمَهْضْعَب لبقأف# ير 1 يفو «نوقيفي اهضعب يفو «ةمايقلا
 تدب

 2و هنوزئاغلا 20 توخلفُملا مه َكيِتَلْو تانسحلاب ُهَئيِزَوُم تلق نمل

 هلل َنوُدِدَخ َكَهَج ىف مهف هَ اريك َنيِذْلا كابلوُأف ثاغيسلاب ُهُتيِزَوُم تْفَح
 ىلفسلاو ايلعلا مههافش ترمش 2: تروُحلك انيف ْحُهَو اهقرحت ُراَنلآ ْمُهَهوُجُو ُحَفلَت
 اي مدكف امب َنوُفوَحُت دٌمَيَلَع لْيُت نآرقلا نم ىجّياَع َنكَت َّمَلَأ :مه لاقيو «مهنانسأ نع
 فلأو هلوأ حتفب "انتواقش" ا فو اًنتَوقِش اًيَلَع تبلغ انكر أولاق 6 ترو

 / عر #

 انَدُع ْنِإَف اَْبِم اَنجرْخُأ آَمَبَر .ةيادنلا نع تريلا موق اكسو ,نيعم ةناردصم انهو

 ش9 نيترم ايندلا ردق دعب كلام ناسلب مهل لاق 2: 5 تروم انإف ةفلاخملا ىلإ

 ؟تنأ ةليبق يأ نمو ؟تنأ نم ءمهضعبل مهضعب لأسي ثيح ايندلا ف مهحلاح فالح «باسنألا نع نأ :اهنع

 اه نوكت ةحلاص لامعأو دئاقع هل تناك نمو يأ هلامعأو هدئاقع تانوزوم يأ :هنيزاوم (نيلامكلا ريسفت)

 حلصي ال هنأ فرعي انازيم لمع لكل نأ عمجلا لعلو :يغاقبلا لاقو (يواضيبلا ريسفت) .ردقو هللا دنع نزو
 .فارعألا ةروس ريسفت يف رم ماقملا اذه يف مالكلا ىقابو (بيطنخلا ريسفت) .ةردقلا ىلع لدأ كلذو «هريغ هل

 (نيلامكلا ريسفت) .ةلصلا نع لدب ليقو ءفوذحم ربخ هنأ ىلإ ريشي :منهج يف مهف
 :ىلاعت هلوق يف امك اقلطم ةباصإلا حفنلاو ؛ةدشب ةباصإلا هنأل ؛حفنلا دشأ حفللاو .ناث ربح وأ فنأتسم :2إ حفلت

 ايلعلا مههافش ترهظأ يأ ءافلاب :مههافش ترمش (لمجلا ةيشاح) (4 7:ءايبنألا) بكبر ٍباذَع ْنِم هك دهس نئلَو#

 رانلا هيوشت نوحلك اهيف مه" :اعوفرم ء4#ذ يردخلا ديعس يبأ نع يذمرتلاو دمحأ ىور «مهئانسأ نع ىلفسلاو

 :ىلفسلاو (نيلامكلا ريسفت) ."هترس برقي ىح ىلفسلا هتفش يحخرتسيو هسأر طسو غلب ىح ايلعلا هتفش صلقتيف
 (لمجلا ةيشاح) .ىلفسلا تحخرتساو :هريدقت فوذحم الومعم نوكي نأ يغبني

 يف "مه" نع وأ "نوحلاك" يف ريمض نع لاح وأ «ةلصلا ىلع فطع لوقلا رامضإب هنأ ديري :خإ مه لاقيو

 «ةرايسلا بكاوكلا ددعب ةنس فالآ ةعبس :ليق اهردقو :نيترم ايندلا ردق دعب (نيلامكلا ريسفت) ."مههوجو'
 ةركذت" نم «ةنسلا مايأ ددعب ةنس نوتسو ةنس فلأ ةئام ثالث :ليقو ءجوربلا ددعب ةنس فلأ رشع انثا :ليقو

 (لمجلا ةيشاح) ."يبطرقلا



 نونمؤملا ةروس تء. رشع نماثلا ءزجلا

 د ,مكنع باذعلا عفر تا نومك لَو ءالذأ رانلا يف اودعقا هياوتقبا

 انأر نوملكت ال و أ

 اَمَل ةفغاق 6 اَنَيَر ا نورجاهلملا ميه ىِواَبِع نم قيرف َناَك دهن .مهؤاجر

 ردصم (ءاهرسك و نيسلا 2 ايرخس 0 هج نويعنال ا رو كمأَو اَنَمحَبََو

 ب 5 عد ل عا محضع د
 ؛هومتكر تف ىركذ ٌمكوَسَأ َْقَح ناملسو رامعو بيهصو لال :مهنم .عزطلا ئعم

 مهب مكئازهتسا ىلع ْاوُرَبَص اّمب ميقملا ميعنلا َمْوَيْلآ ْمُهَتْيَرَح نإ 22) توكَحضت
 اهحتفبو «فانعتسا ,مهيولطع 2: َنوُرِباَفْلا مه ةزمهلا رسكب ٍرهْنَأ مهايإ مكاذأو

 0-55 .. "لق" :ةءارق يفو ؛كلام ناسلب محل ىلاعت َلََف «'مهتيزج"ل ناث لوعفم
 ريثك .نباو يلعو ةرمدخ

 هللا م , رجح زنا 00 يا ا

 حابنك حابنلاو قيهشلاو ريفزلا الإ كلذ دعب مهل عمسي الف «رانلا يف مهمالك رخآ اذهو يأ :مهؤاجر عطقنيف

 ءاي اهيف تديز ءءزهلا نيعمب ردصم «نيقابلل اهرسكو عفانل يأ :2! نيسلا مضب (يواصلا ةيشاح) .بالكلا
 (نيلامكلا ريسفت) .صوضخلا يف ةيصوصخلا :ليق امك لوقلا ف ةوق ةدايز ىلع اهتلالدل ؛ةغلابملل ةبسنلا

 (لمجلا ةيشاح) 6-5 ”نانقع كل هلادبإ ىلوألا ناكف م ولعم وش ل نيرجاهملا نم نيل هنآ ؛ةعحاسرم هيف :كاملسو

 :لاقي نأ بيكرتلا ةقيقحو (نايبلا حور) .ءاسنإلا ببس تسيل مهلا نإف ؛مهي ءازهتسالا يأ مع وع 2

 هيلا ريسفت) .هل مهتيببسب ل ءاسلا د دانسإاو ا

 :نيلوعفم بصني لعفلا اذه «هايإ مهتياذإب اوعفتنا مفأو ءمهلاح نسح نايبل فانئتسا :خ! مويلا مهتيزج نإ

 نالوعفملاف حتفلا ةءارق ىلع امأو ."مهإ" يف رسكلا ةءارق ىلع اذهو ,"ميعنلا" :هلوقب هرّدق ئاثلاو ءاهلا لوألا

 ناث لوعفم هنأ ىلع نيقابلل اهحتفبو «فانعسا ىلع ةزمحل ةزمهلا رسكب :مهأ (لمجلا ةيشاحإ) .ناروكذم
 لإ

 رسكلا ةءارق قفاوتيف «ماللا ريدقتب 'مهتيزج"ل اليلعت دعبي الو ء.مهزوف يأ ردصملا ئيعم يف هنإف ؛'مهتيزج"ل

 (نيلامكلا ريسفت) .نايب فانئتسالا نأ رهاظلا نأل ؛ئعملا ثيح نم حتفلاو



 نونمؤملا ةروس همه رشع نماثلا ءزجلا

 9 موي امد أوّلاَق زيي /2) َنيِدس َدَدَع مكروبق يفو ايندلا يف ضرألا ىف َرْشْنبَل مك

 يأ ع 2 َنيِداَعْلا ِلَكَسَف باذعلا نم هيف مه ام مظعل ؛هورصقتساو و كلذ يف اوكش ِمَوَي

 ام ا آظ2 :ةءارق فو .كلام ناسلب ىلاعت سف ؛«قلخلا لامعأ نيصحملا ةكئالملا
 ظ

 ةبسنلاب ًاليلق ناك «لوطلا نم مكغبل رادقم 2: نوفق تثبت تأ وأ ًاليلَق الإ ْرّثَتبَل

 ل اَنْيَلِإ َمُكَنَأَو هزي ال اعَبَع كتفلَح امنأ ركِيِيَحْفَأ .راتلا يف مكتبل ىلإ

 اوعجرتو ؛يهنلاو رمألاب مك ٍابعتنل لب ءال ؛لوعفمللو لعافلل ءانبلاب 2: َنوُعَجَرَ
 اكنإبلل :ماهفتسالا نأ يعي

 نع هللا ىِلَعَبف 4 نودْبْعيل َ ةينالاو نينا تتاح نول كالا ىلع زان انيلإ
 (ه ":تايراذلا)

 ع ميركل ٍشَرَعْلا ُبَرّوه الإ َهَلِإ د لفل كلتا هب قيل آلا اع مريظو ثبعلا

 الصأ ةرخآلا يف ثبللا نوركني اوناك مهنأل ؛خيبوتلاو تيكبتلا لاؤسلا اقنع نع طرقا :خلإ ضرألا يف متنبل مك

 اونقيأو رانلا يف اولصح املف «ةداعإ الو ءانفلا مودي توملا دعب نأ نونظيو ءايندلا راد يف الإ ثبللا نوّدعي الو

 ىلإ ةفاضإلاب ريسي وهو ءاليوط امئاد هونظ ام ىلع محل اهبنم ؟ضرألا يف متثبل مك مهلأس اهيف مهدولخو اهماود
 ضرغلا وه اذهو «هفالخ اونقيت ثيح نم ايندلا يف هنودقتعي اوناك ام ىلع ةرسحلا مهل لصحت ذئنيحف «هوركنأ ام

 فاضم "ددع"و ؛"مك"ل زييمت "ددع" وهو فاضملا نأ يأ لامجإ هيف :خلإ زييمت (لمحلا ةيشاح) .لاؤسلا نم

 (لمجلا ةيشاحإ) .نينسلا نم اددع مك متثبل :ئعملاو ؛هيلإ فاضم "نينس"و

 .هئاصحإو كلذ طبض نع لزعمم باذعلا نم انيشغ امل اننأل يأ مهمالك ةلمج نم اذه :خلإ نيداعلا لأساف

 ةبسنلاب اضيأ اليلق ناك عقاولا بسحب ايندلا يف مكئبل رادقم متملع ول يأ :خلإ مكفبل رادقم (دوعسلا يبأ ريسفت)
 لاقو ءاذه فالح ىلع مكلاح ناكو «نومتركذل رانلا لهأ نم مكنأ تبث ول ئعملا :ليقو «رانلا يف مكثبل ىلإ

 (نيلامكلا ريسفت) .ةدملا هذهب متبجأ امل مكثبل لوط رادقم نوملعت متنك ول :ءاقبلا وبأ

 يأ هلجأ نم لوعفم هنأ :يناثلاو «نيثباع يأ لاحلا عقوم عقاو ردصم هنأ :امهدحأ :ناهجو هبصن يف :خلإ انبع

 (لمجلا ةيشاح) .حيحص ضرغ هيف سيل ام لكو «هيف ةدئاف ال امو بعللا :ثبعلاو .ثبعلا لحأل

 (نيلامكلا ريسفت) .يدعتملا "عجرأ" نم امهريغل لوعفمللو ؛ءيلعو ةزمحل عوحرلا نم :لعافلل ءانبلاب
 كلذ لاثتما ىلع يأ "كلذ ىلع" :هلوقو ,"دبعتن" ىلع فوطعم "اوعجرتو" :هلوقو ءمكفلكن يأ :خلإ مكدبعتنل
 .ملإ تقل امو :ىلاعت هلوقب كلذ ىلع دهشتسا مث :كلذ ىلع (لمجلا ةيشاح) .روكذملا دبعتلا يأ



 رونلا ةروس م رشع نماغلا ءزجلا

 فس وي دل نيتي ا زخم ينو آخ 3 نو .نسحلا ريرسلا وه يسركل

 نأشلا 0003

 ف ةرفغملا ىلع ةدايز د اة ق تسول دوو دق تا لقَو «نودعسي

 محار : :ةحخسل يو .ةمحر لضفأ 2 َنيِمحّرلَ

 ةيأ نوتسو عبرأ وأ كاست يهو ةينذم رونلا ةروس

 اقول نصرا 20م

 لك نبا ورجع 5

 نم ديك اتلل هب عي حج (؟ م: ماعنألا) هب هيَح انجب ريطَيوم :ىلاعت هلوقك ع انطإ ]ل ةهزال ةفص وه : هل تاهرب هن

 يبا سكي بو كإف ؛ةديفم ةصصخت ال "ةفشاك" ؛"اهإ "ل :ةهرغعا نعأ * فقص . ةاونقسلا نأ

 آل ؛عقاولل تايب ف أ :ةفشاك (نيلامكلا ريسشت) .ةفشاك ةفصلا نوك مدع فلاخملا موهفملا طرش نم لاف امه

 ىلع ةدايز قنا نق ميمراملا ةقاحم .هب هل ناهرب ال نوكي نأو دب ال رخآ اههإ هللا عم ىبعدا نم لك

 .تاجردلا عفر ةمحرلا يفو تائيسلا وحم نارفغلا يفف «ةيلحب دعب ةيلحم ةرفغملا دعب ةمحرلا ركذف يأ ةرفغملا

 (يواصلا ةيشاح)
 ءاكحألا نم اهريغو رتسلاو «فافعلا ماكحأ ركذ ةروسلا هذه قو ءايهيف روعلا رك ذل ؛ كلذي بيرس :رونلا ةروس

 اولزنت هيل" : ىف ةشئاع تلاقو . "رونلا ة ةروس مك ءاسن اوملع" :ةفوكلا ىلإ ١ هيف ره بك :كللذلو ؛ةلصفملا ةينيدلا

 ةيواصلا ةيشاعو ,"رزنلا ةروس نسوداعو هيادكلا ندوملس# ةلإو هسارفلا ياولسنلا
 اهيف انيح وأ يأ :اهنضرفو "بيطخملا" نر (ةروس هله :هريدعت ف ولحم ادعم ريح ”ةروس" نأ لل راشأ :ةروس ةذه

 ورمع وبأو ريثك نباو ءءارلا فيفختب ورمع يبأو ريثك نبا ريغ أرق يأ :لإ اففخم (نيلالحلا ريسفت) .ماكحألا نم
 تاحضا و" :هلوقب بسانملا وه اذهو «ةضورفملا ماكحألا ىلع ةلادلا تايآلا امي دارملا ا تانيب تايباآ .عارلا كنت

 لقالد اهرخأ قو هودخلاو ماكحألا نم اعاونأ ةروسلا لوأ يف هللا 1 ؛ههنارلا مامإلا لاق :"باهشلا" | قو 2"ةلالدلا

 لئالد نم اهيف نيب ام ىلإ ةراشإ "تانيب تايآ اهيف انلزنأ" :هلوقو ؛ماكحألا ىلإ ةراشإ "انضرف" :هلوقف «ديحوتلا
 (لمجلا ةيشاح) .اهركاذتب رمؤت يح ةمولعم نكت مل ماكحألا إف ؛"”نوركذت مكلعل' :هلوق هديؤيو «ديح وتلا
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 وهو د ركذ اميف "لا" .ةئسلاب ' اههمجرا ؛نينصحلا ريغ يأ نا يال

 اودلجاف ويعو 5
 اذ

 بيرغت ا كلذ ىلع هاو :ةدلج 57 : قلك :لاقي عةبرض يأ ةدلج

 عاملا كلذو نيس ي أ

 اذه يف «ثععبلا موي يأ رجلا ويلا هّللاِب َنوُِمْؤَت متتك نإ 00007 نم كيش .ياو
 | دح يأ

 يأ اَمُْياَذَع َدَْهَيَلَو هباوج ىلع لاد وأ هباوج وهو ءطرشلا لبق ام ىلع ضيرحت
 مكِبَي ال ناَرلآ .انزلا دوهش ددع ةعبرأ :ليفو «ةثالث :ليق عم ١ َنيِيِمْؤَملا َنِم ةفياط دلجلاا

 ةداتقو يرهزلا هلاق سس ل

 لصألا اهنأل وأ ؛نامزلا كلذ يف ايشاف ناك برعلا ءامإ نم ءاسنلا نز نأ امل ؛ينازلا ىلع اهميدقتو :ئبازلاو ةينازلا
 ةتلع محجر دقف :ةنسلاب (نايبلا حور) .عقي مم هنم اهنيكمت الولو ؛رثكأ ةوهشلاو رفوأ اهيف ةيعادلا نوكل ؛لعفلا ف

 وه نصحملا ريغ دحو «محرلا وه نصخلا دحف «ةروهشملا ةنسلاب باتكلا خسن باب نم نوكيف ؛هريغو ازعام
 ىيعمب ماللا ذإ ؛طرشلا يعم أدتبملا نمضتل ؛ءافلاو :"دوعسلا يبأ" يف :لإ طرشلاب ههبشلو (نايبلا حور) .دلجلا
 .هنطبو هسأر برض اذإ هنطبو هسأر دلح :لاقي امك :هدلج برض .نز يذلاو تنز ىلا :ريدقتلاو ؛«لوصوملا

 .هدلج برض اذإ هدلج :لاقي :"بيطظنخلا" ةرابعو (نيلامكلا ريسفت)

 مهفلاخو ؛"ماع بيرغتو ةئام دلح ركبلاب ركبلا" 25 هلوق يهو ؛دمحأو يعفاشلاو كلام دنع :ماع بيرغت

 .ادح ال ةسايس هلعف هنأ ىلع بيرغتلا لمحيو «دحاولا ربخب زوجي ال باتكلا ىلع ةدايزلا نأب اكسمتم قي ةفيدح وبأ

 وهو «طرشلا لبق ام ىلع -ثح يأ- ضيرحت "خلإ نونمؤت متنك نإ" :هلوق ف يأ :اذه يف (نيلامكلا ريسفت)
 (لمجلا ةيشاح) د يوسي نس اسم اممب مكذحأت الو"

 .نييرصبلا يأر وه امك "هباوج ىلع لاد وأ" :هلوقو «نييفوكلا يأر وه امك طرشلا باوج هلبق ام يأ :وهو
 نع اعنام امهحيضفت ريصيو رهتشيل ؛نينمؤملا نم ةفئاط امهيلع دحلا ةماقإ دنع ضحيل :خلإ امُياذع دهشيلو

 ,دمحأ لاق هبو ءدحاو هلقأ :دهاجمو يعخنلا لاقو «كلام هلاق ءادعاصف :ةعبرأ ليقو .لمعلا اذه لثم ةدواعم

 ؛هب ءيج «داتعملا بلاغلا ىلع سسوم مكح :لإ حكي ال ئبازلا (نيلامكلا ريسفت) .نالجر هلقأ :ءاطع نعو
 حاكن يف نيرحاهملا ةفعض نم ضعب بغر دقو «نمي انزلا نع مهرجز دعب ياوزلا حاكن نع نينمؤملا رجزل
 لاغفأ نم هنأ نايبب هنع اورفنف ؛كلذ يف هلي هللا لوسر اونذأتساف ءنيكرشملا اياغب نم ةنيدملاب تناك تارسوم
 الإ اهحاكن يف بغري ال ةينازلاو ءامهدحأ حاكن يف الإ بغري ال ينازلا :ليق هنأك نيكرشملا صئاصو ةانزلا
 ."تاؤعشلا , ىأ" قع اضحلم ءامهكلس يف اومظتنت ال يك ؛هلوح اوموحت الف امهدحأ
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 امهنم لكل بسانملا يأ كِرْشُم َوَأ ِناَر الإ اًهُحكِمَي الل ُةَيِاَرلَآَو ةكرَشُم وأ َةَيِناَر اَّلِإ جّورتي
 مه امل كلذ لزن «رايخألا م َنيِنِمْؤُمْلا ىَلَع يناوزلا حاكن يأ َكِلََذ َمَرْحَو ركأف ذم

 :ليقف «مهيلع نقفنيل ؛تارسوم نهو نيكرشملا اياغب اوجّوزتي نأ نيرحاهملا ءارقف

 َنيِذْلاَو مكن يَماَيأْل اوُحكْنَأَول :ىلاعت هلوقب خسن :ليقو «نمب صاح ميرحتلا
 0 رونلا)

 مهند نهانز ىلع َءآَدَبْش ةعيوأَ ايتاعتل 8 + اهرلاي :«تافيفعلا سرتششتلا نوت 8 ا -

 د عيش ف ةدهبت جل اوليقت لَو ةَدِلَج َنيِيَمث مهنم دحاو لك يأ َرهوُدلَجَآَ

 وجلس وكلا دعي لى اثاث نب ذا اَلِإ «ةريبك مهايتإل 2: نوفل نع قلادلوأَو

 2110 (ةبوتلا مهماهلإب مهي < دك يقلق ىالوفخا هللا نِإف مهلمع
 "روفغ"ب قلعتم

 .رهاظ هداسفو «ةكرشم وأ ةينازب الإ انزلا نع ينازلا يم نأ ىلإ لوؤيف ؛ءطولا حاكنلاب دارملا سيل هنأ ديري :جورتي

 دقرس أ :هدحجج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع قيرط نم - هححصو - مكاحلا ىور خا كلذ لزن (نيلامكلا ريسفتإل

 25 يبلا تئجف :لاق «هتقيدص تناكو :قانع :اهل لاقي يغب ةكمي ناكو ؛ةكمي ىراسألا لمحي ناك يونغلا دثرم يبأ نبا

 نبا كيعش ع ةبيش يبأ نبا فور . لإ حكني ا يئازلا" :تلزنف ؛ئيع تكسف :لاق ءاقانع حكنأ هللا لوسر اي :تلقف

 كلذ مرحف («نهوج وزتي نأ مالسإإلا لهأ تر لاجر دارأ مالساإلا ءاجج املف مالاسأإلا لبق ةكمب اياغَي نك :لاق ريبخ

 ىيعشلاو يرهرلاو ءاطعو دهاجم لوق اذهو ؛م صاخ ميرحتلا :ليقف ءرجح نبا مالسإلا خيش هركذ 6 هللا لوسر

 بهدم ىلع حصي امنإ اذه :ليق ؛تاحفاسملا معي هنإف ؛"مكنم ىمايألا اوحكنأو" :هلوقب خسن ماع :ليقو «ةداتقو

 (نيلامكلا ريسفت) .خسن الف صاخلا ىلع لومحم رخأتملا ماعلا يعفاشلا 300 ةفينح يبأ

 (لمجلا ةيشاحو حارص) .ةحوز هل سيل نمو «ابيث وأ تناك اركب جوز اف سيل نم يهو ميأ ع ءهمج :ىمايألا

 نيمارلا حاكن تحت تالحادلا ءاسنلا يأ جاوزألا يمر نأل ؛تايبنحألا تانصحنلاب دارملاو :تانصحملا نومري

 ءانزلا نم ةفعلاو مالسإلاو لقعلاو غولبلاو ةيرحلا :ةسمح فذقلا ناصحإ طورش نأ ىلع اوعمجأو (نأيس همكح

 .هبلع دح الا: صخش هفذقف هلاح تنسحو بات مث هغولب لوأ 2 يفاةره نذ نه نأ نع

 يف :ليقو :ادبأ (نيلامكلا ريسفت) .نصحملا ريغ فذقك ريزعتلا بجوي هريغب فذقلاو :"نومري"ب قلعتم :انزلاب

 دحلل مالستساالا فيش ف كرادتلاب :مهلمع اوحلصأو (نيلامكلا ريسفت) .عارتفالا ولم و ةريبك مهايتإل ؛ةصاخخ فقذقلا

 (قلامكلا رب ريسقت) .فوذقملا نع لالحتسالاو
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 روتلا ةروس م6 رشع نماثلا ءزجللا

 ةلمجلا| ىلإ ءانئسالاب ًاعوجر لبقت ال :ليقو مقيايق لبقتو مهقسف ىهتني اهبف

 كلذ عقو َةُهُسفنأ آّلِإ هيلع م ني مخ ودل انزلاب وجوز نوُمرَي نفل .ةريخألا
 انزلاب ا نص

 6 عا امام و روع ةهع عع 5 تادسبش ُعَبْرَأ ًأدتبم ٌرِهِدَحَأ َةَدنَهَشَف ةباحصلا نم ةعامجل

 ةداهش لبقي ال :كلام دنعو اندنع امأو ؛لبنح نب دمحأو يعقاشلا دنع اذه "مقداهش لبقت" :هلوقو «ةبوتلابف يأ :خلإ اهبف

 ال :ليقو «ةثالثلا ةمئألاو روهمجلا دنع :مقداهش لبقتو "نيسحلا ريسفت" يف امك .بات نإو ايح مادام فذقلا يف دودحملا
 ىلع لدتساو ؛"نوقسافلا مه كئلوأو" :ةريخألا ةلمجلا ىلإ ءانثتسالاب اعوجر هلي ةفينح وبأ مظعألا انمامإ هلئاق «لبقت

 ليلدب ؛ةمئألا هب بطاخم ريغ ةيربح ةلمج هنأل ؛طرشلا يف ةكراشملا مدع ليلد مايقل ؛ءازجلا زيح يف لحاد ريغ هنأب كلذ
 نيذلاو" :هلوق نعأ ةيمسالا ةلمجلا ىلع فطع وهف "ادبأ ةداهش مه اولبقت الو" فالخب "كعل وأ" ٍف فاكلا دارفإ

 (نيلامكلا ريسفت) .لوصألا نف نم بلطي مارملا اذه يف مالكلا مامتو «فنأتسم مالك وأ "نومري
 مع كلذ دعب بات نإ الإ اقساف ىمسي فذقلا يف دودخحملا نعي "نوقسافلا مه كئلوأ" يهو :خلإ ءاشتسالاب اعوجر

 _ "ادبأ" :ىلاعت هلوقب ادكؤم ناك امل ةداهشلا لوبق مدع نأ هيلع ةنيرقلاو ءاقساف ىمسي الف رحآ ملسم فذق

 هيلع ميحرو هل روفغ يأ "ميحر روفغ هللا نإ" :ةيآلا مامت دعب لاق دق هللا نإو ؛ءانثتسالا الو خسنلا لمتحي ال امكحم

 ."يدمحألا ريسفتلا" يف امك ؛"ةيادهل" بحاص لام هيلإو ؛ةداهشلا لوبقب ال هنع قسافلا مسا عافتراب

 وأ ةداهش مهيلعف يأ ميدقتلا ردقم هربخو أدتبم نوكت نأ :اهدحأ .هجوأ ةثالث اهعفر ف :2! مهدحأ ةداهشف

 .مهدحأ ةداهش بحاولا ف يأ رمضم أدتبم ربخ نوكي نأ :يناثلا .ةبجاو وأ ةنئاك مهدحأ ةداهشف يأ رحؤم

 "تاداهش عبرأ" ةماعلا أرقو «لعافلل فاضم انه ردصملاو ,يفكيف يأ ردقم لعفب العاف نوكي نأ :ثلاثلا

 ؛ك ٌواَرَج َمَّنِهَح َنِإَفظ :هلوق يف امك ءهلثم ردصم ردصملل بصانلاف :"ةداهش" هيف لماعلاو ءردصملا ىلع بصنلاب

 (نيلامكلا ريسفت) .(51:ءارسإلا) كار وُفْوم ءاَرَج
 ءال وأ ةداهشلل الهأ امهنم لك نوكي نأ امإ ولخي الف انزلاب هتحوز لحرلا فذق اذإ هنايب :خإ مهدحأ ةداهشف

 يح سبح ناعللا ىبأ نإف ؛نعالي نأ لحرلا ىلع بجيف «هب ةأرملا تبلاطف ةداهشلل الهأ امهنم لك ناك نإف

 نيقداصلا نمل نإ هللاب :تارم عبرأ لوقي نعالي نأ ءاش نإو ءفذقلا دح لئنيحف ؛هسفن لجرلا بذكي وأ ؛نعالي

 طقسي هبو «لجرلا ناعل اذهو «نيبذاكلا نم تنك نإ ىلع هللا ةنعل :ةسماخ ةرم لوقيو ءانزلا نم هب اهتيمر اميف
 قدصت وأ «نعالت يح تسبح تبأ نإف «نعالت نأ ةأرملا ىلع بجي لحرلا ناعل دعبف ءفذقلا دح لحرلا نع

 تءاش نإو «ناعللا نع لوكنلا درجمت.انزلا دح اهيلع بجي :يعفاشلا دنعو ءاندنع اذه ءانزلا دح دحتف اهجوز

 د زو يحفل ةرم لوقتو ءانزلا نم هب ينامر اميف نيبذاكلا نمل هنإ هللاب :تارم عبرأ لوقت نعالت نأ
 اهنع أرديو" :ىلاعت هلوق ئيعم اذهو ءانزلا دح اهنع طقس ردقلا اذمي «ةأرملا ناعل اذهو .نيقداصلا نم ناك

 ."يدمحألا ريسفتلا" يف اذك .دحلا طوقس يف ايوتسا ذئنيحف «"باذعلا
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 ءانزلا نم هتجوز هب ىمر اميف 2 َِقِدَّصلا َنِمَل ُهَنِإ هل ردصملا ىلع بصن

 هنع عفدي :ادتبملا رييغو كلذ يف 29 نيبذكلا َنِم ناك نإ هيلع هللا َتَنْعَل نأ ةسينسللاو

 َدَبْشَت نأ هتاداهشب تبث يذلا انزلا ّدح يأ ِباَّذَعلأ اَْيَع عقد اودي .فذقلا ٌدح

 َّنأ َةَسِمَدلَو ءانزلا نم هب اهامر اميف [ج) َتيِبِدَكْلا َنِمَل .هنإ ِهّلآِب تّدَتَبَس َعَبْرأ

 ,هُيَمحَرَو كيلع هللا لضف اَلَوَلَو ءكلذ يف و َنيِقدنَّصلا َنِم ناك نإ آَيَلَع ِهَّللا ٍبضغ
 هب ىنامر اميف يأ 0

 ف هب مكح اميف 2 يسلم وقر كال ياووفأ لوبقب قايد ( َّنأَو تالف تسلا

 ِكفالآِب وُءاَج َنيِذّلا َنِإ يح حد لّحجاعو سي بيل هريغو كلذ
 باوح فقدحف نيبتل :ةحخسن لاو

 ,نينمؤملا نم ةعامج ْمَم ٌةَبْصُع اهفذقب اه نينموملا ّمأ ةشئاع ىلع بذكلا أوسأ

 يأ "ردصملا ىلع" (نيلامكلا ريسفت) ."ةداهش" ربخ هنأ ىلع نويفوكلا هعفرو رثكألل :ردصملا ىلع بصن
 ريغ ناك ثإو انا ةاحنلا دنع ىمسي هنإف ؛ةقلطملا ةيلوعفملا ىلع بستنا ام لك وهو يوحنلا يأ يحالطصالا

 :ريدقتلاو ءروهشملا يف انهه ةسماخلا عفر ف فالح ال :خلإ ةسماخلاو .هدحو ثدحلا ىلع لادلا ظفللا نيعع ردصم

 عطقو هنع دحلا عفد هناعل ىلع بترتي :ةدئاف .هب اهامر اميف يأ :كلذ يف (كرادملا ريسفت) .ةسماخلا ةداهشلاو

 (يواصلا ةيشاح) .اهحاكن خسفو «ناعلل الهأ ناك ام اهميرحت ديبأتو اهنع دحلا عفد اهناعل ىلعو هنم دلولا بسن

 كلرادلل ريسفت) .ةبوقعلاب مكلحاعل وأ مكحضفل يأ فودذحم "الول" باوج :خلإ هللا لضف ال ولو

 امم َنوأَرَبُم َكدّلوأ# :هلوقل يهتنت «رشع ةينامث يهو كفإلاب ةقلعتملا تايالا ركذ ف عورش :خلإ كفإلاب رز
 نم انزلا ىف اه ركذ امل هللا نأ اهلبق امل تايآلا هذه: ةبسانهو 055 :رونلا) 4 ميرك قزرو ة رقم 2 ول وفي

 وا وابو داحآب قيلي ال هنأ ركذو هب هريغ ىمر نم ىلع بترتي ام ركذو «حبقلاو ةعانشلا

 ؛بذكلا .ءوسأ :كفإلا :"نزاخلا" ىف :بذكلا ءوسأ (يواصلا ةيشاح) .كلذب قلعتي ام ركذ 2ص نيلسرملا

 فرشلاو ةناصحلا نم هيلع تناك ام. حدملاو ءانثلا قحتست تناك ه9 ةشئاع نأ كلذو «قحلا نع افورصم هنوكل

 (لسنللا ةّيقاحت) .لطابلاب ىلا بلق دقق ءوسلاب هو اهامر نمق:«ةنايدلاو لقفلاو
 ةنيدملاب اهيلع لخدو عبس وأ نينس تس تنب يهو ,ةكم. 325 يبلا هيلع دقع دقو «بذكلاب قلعتم :ةشئاع ىلع

 رهاظلا ف يأ :نيبمؤملا نم ةعامج (يواصلا ةيشاح) .ةنس رشع ةينامث تنب يهو اهنع فوتو ؛ءعست تنب يهو
 ةرشعلاو ةثالثلا نيب ام وأ نيعبرألا ىلإ ةرشعلا نم :ةبصعلاو .نينمؤملا صلخس نم نكي مل أ نبا هللا دبعف الإو

 (نيلامكلا ريسفت) .ددع يف رصح ريغ نم ةعامجلا ىلع قلطي دقو



 رونلا ةروس 0 هأأ رشع نماشلا ءزجلا

 كفالا يأ لولس نيا قفانملا _ رعاشلا اهيأ ُهوُبَسَحح ال شححج تنب ةنمحو .حطسمو «نأ نب هللا دبعو «تباث نب ناسح :تلاق

 نمو ةشئاع ةهءارب رهظيو هب هللا مكر ججأي لروح وه ل مك ايس ةبصعلا ريغ «نونمؤملا

 لزنأ ام دعب ةوزغ يف 0 يبنلا عم تنك" :تلاق اًمإف ,ناوفص وهو هنم اهعم ءاج

 تيضقو تيشمف ةليل ليحرلاب نذآو «ةنيدملا نم اندو عجرو اهنم عرفف ,باحجحلاا
 1 ةدرفنم يأ

 ّط

 أ
 201 - ةدالقلا :ةلمهملا رسكب وهو - عطقلا يدقع اذإف ؛لحرلا ىلإ تلبقأو يف

 .اض هللا ديبع نب ةحلط ةجوز يه "شحج تنب ةنمحو" :هلوقو .كفإلا لهأ ددع نييعت ف اكد ةشئاع يأ :تلاق

 «نونلاو ةلمهملا ءاحلا حتفب "ةنمحو" :هلوق «نيتثلثملاو ةزمهلا مضي ةثاثأ نبا وهو ميما رسكب :حطسمو (لمجلا ةيشاح)
 (نيلامكلا ريسفت) .ادض بنيز نينمؤملا مأ تحأ يه «ءاحلا ىلع ةحوتفملا ميحلا مدقتب ”شححج" :هلوق ؛ةنكاس ميم امهنيب

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيربلا نم يأ "هنم" ءادظ ةشئاع عم يأ اهعم ءاج يذلا لجرلا ةءارب رهظيو يأ :اهعم ءاج نمو
 (لمجلا ةيشاح) «كفإلل ريمضلاو «ةءاربب قلعتم "هنم" :هلوقو .ريعبلا اه دوقي شيحلا ىلإ ىتأ يأ :اهعم ءاج نمو
 ."نيلامكلا" بحاص عينص وه امك حيحصب سيل ةيربلا ىلإ ريمضلا عاجرإف

 ةنس عقو اضيأ قلطصملا نب ةوزغ :لاقيو ؛عيسيرملا ةوزغ يه :ةوزغ يف .هدأد لطعملا نب يملسلا يأ :ناوفص وهو
 .باجحلا ةيآ يأ تلزنأ ةخخسن يفو :باجحلا لزنأ (نيلامكلا ريسفت) .ةبتع نب ىسوم هلاق ام ىلع ,ةرجهلا نم سمح

 ؛هشتفأ يأ "هسمتلأ" :هلوقو «موقلا هيف يذلا لزنملا يأ "لحرلا تلبقأو" :هلوقو «لوبلاك يجاح يأ :ئنأش تيضقو

 ريسلا وه :جالدإلا "جلداف" :هلوقو «ةحارتسالل ليللا رآ يف اولزن اسيرعت موقلا سرع :'سوماقلا' يف "سرع دق" :هلوقو

 لاقيو ؛رامخلا نم رصقأ بوث وهو "يبابلجب" :هلوقو «بترم رشنو فل -لادلاو ءارلا ديدشتب- "امه" :هلوقو «ليللا رخخآ
 هب يطغت ام وأ «ةفحلملا نود ةأرملل عساو بوثو صيمقلا بابلحلا :"سوماقلا" فو ؛"نايبلا حور" يف اذك «ةعنقملا هل

 .اهسلجأ يأ "هتلحار خانأ" :هلوقو ,دسجلا يطغي بوث وه "ةءالملاب" :هلوقو «رامخلا وه وأ ةفحلملاك قوف نم اهبايث

 نيرغوم" :هلوقو .اهيلع بوكرلا رسيتيل ؛ةلحارلا ةبكر ىلع هلجر هد## ناوفص عضو يأ "اهدي ىلع ئطوو" :هلوقو
 :"لمجلا" ةرابعو (نايبلا حور) .عافترالا نم اهاهتنم سمشلا غولب وهو ءاهطسو يف نيلخاد يأ "ةريهظلا رحن يف

 اورغوأو دعوك ةرجاهلا ترغو ءرحلا ةدش ةرغولاو :"سوماقلا" يفو .ةلوليقلا تقو ف شيملا انيتأ :نبعي اهلوأ اهرحنو
 .هب اولزن يذلا عضوم يأ :لحرلا .ديدشتلا :رغولا -حارصلا يف- "رغو ناكم يف" :هلوقو ءاهيف اولحد

 عرج ناكو ؛هتدجو امف يردص ىلع يدي تعضو امل عطقنا دق هنأ تكردأ انأ اذإف يأ :عطقنا يدقع اذإف

 (لمجلا ةيشاح) 0 يبنلا اهجوزت نيح اهل هتطعأ اهمأل هلصأ ناك و «ةميقلا يلاغ ينامي زرح يأ رافظأ



 رونلا ةروس ه١ " رشع نماثلا ءزجلا

 ايلا نع لا نوكسو ةلمهملا مضب وه- ةقلعلا ( ناك انإ ءافافح < مامن ل
 لاحلل ليلعت

 تنك يذلا لزنملا يف تسلجف ءاوراس ام دعب تئجو | :ياقف تدجوو -ليلقلا ي

 ناوفص ناكو ؛تمنف يانيع يتبلغف «يلإ نوعجريف ٍئنودقفيس موقلا نأ تننظو هيف

 ؛ليللا رخآ نم لزن يأ لادلاو ءارلا ديدشتب امه - َجلَّداف ءشيجلا ءارو نم سّرَع دق
 -هصخش يأ- مئان ناسنإ داوس ىأرف «يلزنم يف حبصأف - هنم راسف ةحارتسالل

 يأ ئفرع نيح هعاج رتساب تظقيتساف «باجحلا لبق قاري ناكو تار يح ٍئِفرعف

 هللاو -ةءالملاب هتيطغ يأ- يبابلجب ىهجو ترمخف - 4 نوعجاَر هيل هيلا اَنإَو لِ ان :هلوق
 ١( 55 :ةرقبلا)

 لع ليي داتاو خلا نوع اسرق رب الأ كاد اية ملكي نسل م

 59 نينو اولزت أم داعب لئيملا انينآ نيج «ةلحارلا يب دونقي قلطتاف اهتبكرف ءاهني
 .هتقفر نع لض اذإ ناسنإلا نأ بادآلا نم نإف ؛اهيأر ةدوجو اهلقع نسح نم اذهو يأ :لزنملا يف تسلجف

 ةيشاح) .هودجي ملف اوعجر امبرف «هنم لقتني الو «هيف هودقف يذلا ناكملا ف سلجي نأ هيلع نوشتفي مهنأ ملعو
 (يواصلا ةيشاح) .اهنس ةثادحل ؛مونلا ةريثك تناكو يأ :تمدف (يواصلا
 امف :مهعبتا مث يلصي سانلا لحر اذإ ناكو :هتغاجشل 4ك هللا لوسر ةقاس بحاص ناكو يأ :ناوفص ناكو
 ؛هعاتم نم ءيش يأ هل طقس نمف : س رع دق (ي واصلا ةيشاح) .هباحصأ هب بأي ىح هلمح الإ ءيش مهنم طقس

 ليللا رخآ لوزنلا وه :سيرعتلاف ءبترم رشنو فل :خلإ امه (نيلامكلا ريسفت) .هاتأ ةوادإو ولدلاو حدقلاك
 (لمجلا ةيشاح) .ليللا رحآ ريسلا وه :خالدإلاو .ةحارتسالل

 هتيطغ يأ نيتدحومو ميحلا رسكب يبابلجي يهجو ةنكاسلا ءارلاو نوعا ةددشملا ميملاو ةمجعملا ءاخلاب :ترمخف

 ىلع ئطوو اهسلجأ يأ :هتلحار خانأ نيح (نيلامكلا ريسفت) .دسجلا المي ءادر وه ةزمهلاو ماللاو ميملا حتفب ةءالملاب
 (نيلامكلا ريسفت) .دعاسم ىلإ جايتحا الب اهيلع بوكرلا لهسيو ,موقت الكل ؛ةلحارلا دي ناوفص ئطو يأ اهدي

 ةريهظلا رحن يفو «رحلا ةدش يهو ءرغولا يف نيلخاد يأ ءار اهدعب ةمجعملا نيغلا رسكو ميملا مضب :نيرغوم
 .ردصلا ىلعأ وهو ءرحنلا ىلإ تلصو اهنأك عافترالا نم اهاهتنم سمشلا تغلب يح ةنكاسلا ةلمهملا ءاحلاب



 نم كلهف -رحلا ةّدش يف رغَو ناكم يف نيفقاو يأ رغوأ نم يأ - ةريهظلا رْخن يف

 ءاهوق ىهتنا ".لولس نبا بأ نب هللا دبع مهنم هربك ىلوت يذلا ناكو يف كله
 كلذ ف بس او هيلع يأ مكي يرخآ لكل : ىلاعت لاق ..ناحكيشلا هاور

 25 رق لقرب <
 اد .ةرخآلا يف رانلا وه 7 + طع ِثاَذُع دل ميبأ نبا

 هب ُنيِبُم كفإ اًَدنَه أوُلاَقَو ع صعبب مهصعب ْنَظ يأ مويفنأي تنمو َنوُِمَؤمْل

 مهسنج ءانبأب يأ
 يأ وئاَج اله اَلَوَل .متلقو ةبصعلا اهيأ متنئظ يأ باطخلا نع تافيلا هيف نسب هسنك

 ا هللا دبع ةليتلؤاف ءادبشلاب اوتاي حل ذإف هودهاش؟ َءاَدَبْس ةعبزاب هيلع ةبصعلا 1 نس ق6 حر ف نق ع اع داو هس اف نسا هال

 ملع "لولس" نإف ؛"هللا دبع" ل ةفص عفرلاب لولس نبا «نيونتلاب يبأ نب هللا دبع همظعم رشاب يأ :خلإ يذلا ناكو

 :هلوقب كفإلا يف نيضئاخلا لاح ىلاعت نيب امل :خلإ هومتعمس ذإ ال ول (نيلامكلا ريسفت) .فلألاب بتكف هللا دبع مأل
 لضف الول"و «"خلإ اوؤاج الول"و ءاذه .رجاوز ةعستب مهرجزو «مهرييعتو مهخيبوت يف عرش "خلإ مهنم ئرما لكل'
 هللا لضف الول"و «"خلإ نوبحي نيذلا نإ"و ."خلإ هللا مكظعي"و ؛"خلإ هومتعمس ذإ الول"و "لإ هنوقلت ذإ"و «"خلإ هلل
 فرظ "ذإ"و خيبوتلل "الول"و ."ميلع عيمس" ىلإ "ناطيشلا تاوطح اوعبتت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي"و 0"خلإ مكيلع

 مأ يف نظلا اونسحت نأ هعامس درجمم. مكل يغبني ناك ي يأ كنفإلا متعم# نين اريخت مكسفنأب متتنظ اله يأ "نظال

 (لمجلا ةيشاح) .عامسلا دعب هيلع اورصت نأ نع الضفو .هعامس ىف اودامتت نأ نع الضف نينمؤملا

 ءاسنلاو نونمؤملا لاجرلا نظ هومتعمس ذإ اله :مهسفنأب (نيلامكلا ريسفت) .ضيضحتلل "الول" نأ ديري :اله

 ءانبأ "مهسفنأ"ب دارملاو (كرادملا ريسفت) .ةدحاو سفنك نونموملاف ءمهنم نيذلاب يأ اريخ مهسفنأب تانمؤملا

 (بيطخلا ريسفت) .ةقيقح مهسفنأ دارملا وأ (نايبلا حور) .مهسفنأ ةلزتم نولزاتلا مهسنح

 ؛نيقفانملا بذكب عطاق انأ" :#ت3ع هللا لوسرل لاق هند رمع نأ ىوري ام وحت كلذو ءاحالصو افافع يأ :اريخ

 كلذ نم هللا كمصع املف ءامب خطلتيف تاساجنلا ىلع عقي هنأل ؛كدلج ىلع بابذلا عوقو نم كمصع هللا نأل
 (كرادملا ريسفت) ."ةشحافلا هذه لثم ةخطلتم نوكت نم ةبحص نع كمصعي ال فيكف رذقلا نم ردقلا

 يف ةغلابملاو .مهيلع ليجستلا هتمكحو «"متننظ" رهاظلا ىضتقم ناك ذإ ؛ةبيغلا ىلإ يأ :باطخلا نع تافتلا هيف

 (يواصلا ةيشاح) .مهخيبوت



 قولا ةروسإ هز: | رشع نماثلا ءزجلا

 ةّرجاّدلآَو انقذلا ى ثثخمو 6 لا نزف لبو ؛هيف هر َنوُبْدَكلا م يكس لإ يأ

 ذإ «ةرخآلا يف 2 ,) مِظَع ُباَذَع متضح يأ هبصعلا اهيأ هيف َددّمَفَأ آم ىف ةككمل

 "ذإ"و «نيءاتلا ىدحإ لعفلا نم فذحو مكضعب هيوري يأ َتِسْلَأب ُهَنْوقَلَ

 قي .يب مخلل ننثل زال قوز "جند را ةركسبلا#+ يربح
 يح ذإ اله ةََوَلَو مالا يف 2) ٌمِظَع هلأ َدنِع وهو هيف مثإ ال اَكَيَه ٌُهَنوُبَسَحنَو

 ان بدبس ديكو قبب قست لق شيب د يك اكشن وعيش

 تنك نإ اّدَبَأ َهِلَغِمِل ْأوُدوُعَت نأ مكاهني ُهّللأ ْمُكظِعَي (2) ٌميِظَع بذك ُنَتْي اَذنَه

 امع ٌمِيِلَع ُهَّنآَو يهنلاو رمألا ددسن ل لا .كلذب اوظعنتت مج

 ع 3 ع 22ش 771101 11 00|زذزذزذ ذزذ ذزذز| زذز | زذز ز|]ةؤزؤ| | زؤز|ؤ]ز]ؤزؤز]ؤ]ؤزؤز]< ]| ؤز < ز < ؤ<زذزذز|ز<><ذ< < <>زذ>زذزؤذ 1 ةزة ة 2 ية 07170700002 را ميكحا هنع ىهنيو هب رم

 ضاخو ثيدحلا ف ضافأ :لاقي ؛هرمأ ليوهتل ماهإلاو ءكفإلا ثيدح نع ةرابع "ام" :خلإ هيف متضفأ اميف

 مكسمل :نيعملاو «ةيردصم نوكت نأ حصيو «هيف متضفأ يذلا ببسب مكسمل يأ لوصوم مسا "ام'"و .نيعمج عفدناو
 (لمجلا ةيشاح) .هيف مكضوحخو مكتضافإ ببسب

 امالك نولوقتو يأ :خإ مكهاوفأب نولوقتو (نيلامكلا ريسفت) .هذحأ يأ لوقلا ىقلت :لاقي :خلإ مكضعب هيورب
 ْمهِهاَرْفأب نولوقي 8# :ىلاعت هلوقك مكبولق يف هب ملَع نع اريبعت سيل هتأل ؛بولقلا نم ةدعاسم الب هاوفألاب اصتخم

 (يواضيبلا ريسفت) .هل ةعبت ال ءالهس يأ :انيه (يواضيبلا ريسفت) (71١:نارمع لآ) 4خهبوُلق يف َسْيَلاَم
 نم بيجعلا ةيؤر نع هللا حبسي د نأ لصألا نأ حيبستلا ةملك ف بجعتلا ئععمو .رمألا مظع نم يأ :بجعتلل

 نوكت نأ زاج امنإو .ةرجاف هيبن ةمرح نوكت نأ نم هللا هيزنتل وأ ؛هنم بجعتم لك يف لمعتسا يح رثك مث «هعئانص
 نأ بجيف :ءمهوعديل ؛رافكلا ىلإ ثوعبم يبنلا نأل ؛ةرجاف نوكت نأ رجي حلو ءطولو حون ةأرماك «ةرفاك يبلا ةأرما

 (كرادملا ريسفت) .تارفنملا مظعأ نمف ةنخشكلا امأو ؛مهدنع رفنم ريغ رفكلاو ؛هنع مهرفني ام هعم نوكي ال

 دحأ اذهو .دوعلا نع مكاهني يأ فذح مث "نأ' ب ىدعتي لعف نيعم نمض "مكظعي' نأ لإ ريشي :خلإ مكاهني

 يأ هلجأل لوعفم "اودوعت نأ" :ثلاثلاو ءاودوعت نأ ف يأ "يف" فذح ىلع هنأ :ياثلاو «ةيآلا يف هجوألا

 (لمجلا ةيشاح) .مكرجزي وأ مكحصني يأ هللا مكظعي :"دوعسلا يبأ" يفو .اودوعت نأ ةهارك مكظعي



 روغلا ةروسن هاه  رشع نمانلا ءرجلا

 مهو مهيلإ اهتبسنب أونماَ # يذلا ىف ناسللاب هَشِحَمْلآ ٌعيِشَت نأ نوم َندْلا را

 3ع 7 هللا قحل ؛رانلاب ةّرخاّدلآَو فذقلل ٌدحلاب اَيَيَّدلآ ىف ميل ٌكتاَدَع ف ةبصعلا

 هللا لضقف الَوَلَو .مهيف اهدوحو (2) َنوملعت ال ل ةبصعلا اهيأ َرّثنَأَو مهنع اهءافتنا

 امْأَتَي .ةبوقعلاب مكلحاعل مكب /2) ٌييِح َرَُفوُهَر هلأ ّنأَو دُهُنَمَحَرَو ةبصعلا اهيأ ْمَكِيلَع

 نطيشلا ٍتاوُطخ َعْبَتَي تي نمو هنييزت يأ نّطيشلا قرط ٍتّوطخ ًاوُعِبَتَ ل اوكما# نينلا

 هلا ُلْضَف اَلَوَلَو اهعابتاب اعرش ركَُمْلأَو حيبقلا يأ ٍءاَشحفلاب رمي عبتملا يأ هَ

 حلص ام يأ نبأ نشأ ع كفإلا نم متلق ام ةبصعلا اهيأ مكَنِم ْىَّز اَم .هْيَمْحَرَو ْروكيَلَع

 لوبقب بنذلا نم ْءآَشَي نَم رهطي ىَري َهّللا ّنكدَلَو هنم ةبوتلاب بنذلا اذه نم رهطو

 يأ ٍلْضَمْلآ أوُلوُأ فلحي ِلَتأَي اََو .متدصق ام. عج) ٌييلَع متلق امل عيب ُهَللأَو هنم هتبوت

 111 ل ا 1 ا اا 1 ا أَوُتْوُي ال نأ ةَعَسلاَو زكني ىنغلا باحصأ

 نيذلا"ب دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :مهيلإ اهتبسدب .ةشحافلا ناتمي رهتشي نأ نوبحي نيذلا نإ :نوبحي نيذلا نإ

 ةبصعلا مه ةشحافلا عويش نوبحي نيذلا يأ :ةبصعلا مهو (يواصلا ةيشاح) .ناوفصو ةشئاع صوصخ 'اونمآ

 ولو ."نم" ىلع ادئاع ريمضلا حراشلا لعجف :عبتملا يأ (نيلامكلا ريسفت) ."مكنم ةبصع" :هلوق يف نوروكذملا

 -ريمضلا يأ- هنإ :ليقو :"دوعسلا يبأ" فو .ماقملا اذه ف حضوأ وه ذإ ؛ناطيشلا يأ :لاقل ناطيشلا ىلع هداعأ

 ىقرتي هنإف هعبتا نمف «لالضإلا وه ناطيشلا نأش نإف ؛اممب سانلا رمأي ناطيشلل عبتملا نإف يأ "نم" ىلع دئاع

 (لمجلا ةيشاح) .داسفإلاو لالضإلا ةبتر ىلإ داسفلاو لالضلا ةبتر نم
 هنإف ؛يبأ نب هللا دبع الإ كلذك وهو ءاورهطو اوبات مهنأ ديفي اذه [دحأ نم مكنم رهطت ام] :لإ مكنم ىكز ام
 ًارقو .مسقلا يهو ةيلألا نم لعتفم وهو :خلإ لتأي الو (يواصلا ةيشاح) .ارفاك كله يح قافنلا ىلع رمتسا
 (ليزنتلا ملاعم) .مسقلا يهو ةيلألا نم لعفتي وهو «ةزمهلا ريخأتو ءاتلا متدقتب "لأيت" رفعج وبأ
 #ذ قيدصلا ركب يبأ ةليضف ىلع اهب نولدتسي يح «نيدلا يف لضفلاب "لضفلا" ريسفت روهشملا :2! ىنغلا باحصأ

 (نيلامكلا ريسفت) .ههجو رهظي الو "ةعسلاو" :هلوق راركت هيلع مزلي هنأ عم ءيوغبلل اعبت غلاب فنصملا ريسفتو
 فرح ريدقتب ىهو (85:فسوي) َفُسوُي ”ٌكَذَت ًاتفتا» :يف امك هيلع ماقملا ةلالدل "ال" فذحف :اوتؤي ال نأ
 (نيلامكلا ريسفت) .اوتوي ال نأ ىلع يأ رحلا



 رونلا ةروس ه5 رشع نماثلا ءزجا

 نأ فلح ركب يبأ يف تلزن هنأ ٍليِبَس ىف َتريرِجَمُمْلآَو َنيكَسَمْلاَو ىرُعْلا ىلؤ
 كفإلا ف ضاح امل ؛يردب رحاهم نيكسم .هتلاخ نبا وهو ,.حطسم ىلع قفني ال

 ملكت نم ىلع اوقّدصتي ال نأ اومسقأ ةباحصلا نم سانو «هيلع قفني ناك نأ دعب
 هوسا# شموع عع عم مقص وبك نس نارك ىلا ل فيرس #ي لقرون عوق

 هّللاَو مكل هللا رفغي نا نوب الا كلذ يف مهنع اَوحفَصَيلَو اوفعَيلَو كفإلا نم ءيشب

 ف 5 م 2 0 5 9 2 3 2

 ىإ عجووا ..يب هللا رفغي نأ :بحا انآ نيب :ركب وبأ لاق «نينمؤملل 2 ميحر روفع

 ١ هس . .. شلاقعلا يدوشختلا اقولاب تروثؤي نيذلاّنِإ .هيلع هققو :كاكاام حطسم

 نإو مهيلإ اونسحي نأ يف اورصقي ال وأ ,ناسحإلا نيقحتسملا ىلإ اونسحي ال نأ ىلع اوفلحي ال يأ :خإ ىبرقلا يلوأ
 ءاجو بات كلذ دعبف يأ :خ! قفني ال نأ فلح (كرادملا ريسفت) .اهوفرتقا ةيانكج ؛ءانحش مهنيبو مهنيب تناك

 دقل :هذ ركب وبأ هل لاقف «لوقأ الو هنم عمسأو ناسح سلجم وشغأ تنك امنإ :لاقو رذتعاو هذ ركب يبأ ىلإ

 ناك ام هدلاو عطقف «ةوفه هنم عقو هنأ يرقملا نبال عقو :ةفيطل .هنيمب نع رفكو «ليق اميف تكراشو تكحض
 :هيبأل دلولا بتكف ؛ةقفنلا نم هل هيرجي

 هقزر ف أرملا باقع لعجت الو رب ةداع نعطقت ال
 هقفأ نم مجنلا ردق طحي حطسم نم كفإلا رمأ نإف

 هقح يف قيدصلا بتوعو ىرحج دق يذلا هنم ىرج دقو
 ةةللاو.ةيلإ بفكف

 هقرط يف ريسلاب ىصع اذإ ةتيم نم رطضملا عنمي دق

 هقزر ىلإ الاصيإ بحوت ةبوت ىلع يوقي هنأل
 /يواصلا ةيشاحو هقح يف قيدصلا بتوع ام هبنذ نم حطسم بتي مل ول

 ربخس دعب ربخ هنأ ىلع ةثالثلا تاملكلا عفرب "يردب رحاهم نيكسم" «قيدصلا ةلاحخ نبا يأ :هتلاخ نبا وهو

 اهنأل ؛دحاو فوصومل تافص "نيرجاهملاو نيكاسملاو ىبرقلا يلوأ" :ىلاعت هلوق نأ ىلإ ةراشإ هيفو ؛عجارلا ريمضلل
 (نيلامكلا ريسفت) .تاذلا رياغت ةلزنم تافصلا رياغت ليزنتل فطعلاو ءاه فوصوم وهو .حطسم يف تلزن

 .ةباحصلا نم سانو ركب يبأ يف تلزن يأ "ركب يبأ" :هلوق ىلع فطع رجلاب "سانو" :ةباحصلا نم سانو

 (يحركلا ريسفت) .ادبأ هتقفن عزني ال نأ فلحو يأ :خلإ عجرو



 رونلا ةروس هذال رشع نمهاثلا ءرجلا

 ىف أوُنِعَل هلوسرو هللابِتَنِْؤُمْلا اهلعف ّنمولق يف عقي ال نأب شحاوفلا نعِتَكِفَمْل
 ُدَبمْشَت "مهل" هب قلعت يذلا رارقتسالا هبصان ّمْوَي 29 ْمِظَع ُباَذَع ّمُهَو ةَرْجآلاَو اًيْنّدلآ

 لوق نم ؛) َنوُلَمْعَي أوثاك امي مُهّلْجَرَأَو َمِِديَأَو ْمُهتنِسْلأ مِيَلَع ةيناتحتلاو ةيناقوفلاب
 مهيلع بحجاولا هءازج مهيزاجيَّقَحْلآ ُمُهتيِد ُهَّللا ْمِهِفَوُي ٍدِبَمْوَي .ةمايقلا موي وهو «لعفو
 هيف نوكشي اوناك يذلا هءازج مهل ققح ثيح م ُنيِبُمْلا َقَحلاَوه هللا نأ َنوُملْعَيَو

 نمو (ةبوت نهفذق ف ركذي مل دي يبلا جاوزأ انه تانصحنلاو يأ نبا هللا دبع مهم

 ا وو ءاسنلا نم ُتَتيِبَحلا .نُهريغ ةبوتلا ةروسلا لوأ ّنهفذق يف ركذ

 مهأل ؛ركم الو ءاهد نهيف سيل يتاللا ء«بولقلا تايقنلا ءرودصلا تاميلسلا تالفاغلا :يرشخمزلا لاق :خلإ تالفاغلا
 اودعبأ يأ :خلإ يف اونعل (لمجلا ةيشاح) .تافارعلا تابرحملا هل نطفي امل نطفي الف ؛لاوحألا نزري ملو رومألا نبرجي مل

 اوبذع يأ اونعل :"نزاخلا" فو (يخركلا ريسفت) .اوبوتي مل نإ ةرخآلاو «نينمؤملا ةنسلأ ىلع نسحلا ءانثلا نع اهيف
 ؛لعفلا ريكذت ءاجو «ىلعو ةزمحل ةيناتحتلاو «رثكألل :ةيناقوفلاب (لمجلا ةيشاح) .رانلاب ةرخآلاو .دحلاب ايندلا ف

 (نيلامكلا ريسفت) .ةلوصوملا "ام"ل نايب "لعفو لوق نم"و .يقيقح ريغ اثنؤم لعافلا نوكو لصفلاو مدقتلل
 مهف ؛ةنمحو حطسمو ناسح امأو .مهضعب نم كشلاف ؛"هيف نوكشي اوناك" :هلوق حصيل ؛اذمي ىتأ :خلإ هللا دبع مهنم

 لعج هنإف .نك5 سابع نبا بهذم ريرقت اذهب دارملا :2! ف ركذي مل (يواصلا ةيشاح) .ءازجلا يف نوددرتي ال نونمؤم
 يف ضاحخ نم الإ هتبوت تلبق بات مث ابنذ بنذأ نم" :لاقف ةيآلا هذه نع لئس نيح رفكلا عاونأ رئاس نم ظلغأ كفإلا

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ظيلغ رمأ هنأ ىلع هيبنتلاو كفإلا رمأ ليوهتل وه امنإ ءد هنم اذهو ."يب5# ةشئاع رمأ

 رئاس نم هريغك وهف الإو ءكفإلا رمأل ميظعتلاو ليوهتلا باب نم اذهو :هربخ"نهريغ"و أدتبم :ركذ نمو

 نآرقلا ةمداصمل ارفك ناوفصل ن# ةشئاع فذق راص دقف تايآلا لوزن دعب امأو .ةبوتلاب ىحمت ىلا يصاعملا

 .هلعاف مسي مل ام لوعفم هنأ ىلع عفرلاب :ةبوتلا (يواصلا ةيشاح) .نامبإلا ةحص يف طرش اهتءارب داقتعاف ؛ميظعلا

 (نيلامكلا ريسفت) 525 هجاوزأ ريغ يأ لوصوملا "نم"ل ربح عفرلاب ”نهريغ' :هلوقو ,"ركذ" :هلوقل
 ةسناحجلا نأ :ئبعملاو ءاهيف ملكت نم ىلع احيبقتو انك ةشئاعل ةءاربلا ديك ابل قيس :قئاتسم مالك :خإ تاثيبخلا

 هيف يذلاب ءانإ لكو :مهوق ئعم. وهو ؛ءكلذك بيطلاو ؛هسنج ريغ فلأي داكي ال ثيبخلاف ؛مامضنالا يعاود نم

 (يواصلا ةيشاح) .حضني



 رونلا ةروس ظ 0 هآأىب ظ رشع نافلا ةرخا

 ركذ مب ٍتَكيِبَحْنِ سانلا نم َتوُبيِبَحْلاَو سانلا نم َنيِديِبَحال تاملكلا نمو

 قئاللا يأ ركذ امم ِتَبْيَطاِل مهنم َنوُبْيَطلآَو سانلا نم َنيِبّيَطلِل ركذ ام ْتَبَيَطلَأَو

 ةشئاع مهنمو ءاسنلا نم :تابيطلاو نوبيطلا كِل هلفم .بيظلابو .هلقم :ثيبلنب

 نيبيطلل ميل مهيف ءاسنلا نم تائيبخلاو نوثيبخلا يأ 7-0 ير نكاوفصو

 ءايشأب ةشئاع ترختفا دقو ةنحلا يف :3) ميرك ٌقزِرَو ةَرِفْعُم عاسشتلا نم تابيطلاو

 كيك ارتست ل اوثنات ةيدلا كن .اهيرك اقزرو ةرفغم تدعوو ةبيط تقل اَهأ :اهنم

 ةصتخم يه يأ مهي قيلتو لاحرلا نم نيثيبخلل لاقت وأ دعت تاملكلا نم تاثيبخلا :ىعملاف :خإ تاملكلا نمو

 تابيطلاو :هلوق اذكو «تاملكلا نم تائيبخلل لاجرلا نم نوثيبخلاو ءمهريغ قح يف لاقت نأ يغبني ال ءمهل

 .ليمسجلا ءانثلاو ةءاربلاب ىلوأ انك ىهو ءهب ىلوأ مه ةقيدصلا ىلإ هوبسن امف يأ (لمجلا ةيشاح) لإ

 حورلا" نم «ةيناز ةأرما هل نوكت «قفانملا يبأ نباك :سانلا نم (نيلامكلا ريسفت)

 نبا لخدو .ةنحجلا يف يأ :ميرك قزرو (نيلامكلا ريسفت) .بجاولا تباثلا نيعمب "قحلا"و هءازجلا ىيعم
 كنأل ؛يفاخت ال :لاقف «ىلاعت هللا ىلع مودقلا نم ةفئاخخ ىهو اهضرم يف اني ةشئاع ىلع ر#

 (كرادملا ريسفت) .الت ام احرف اهيلع يشغف «ةيآلا التو ,ميرك قزرو ةرفغم ىلع الإ نيمدقت ال
 ىتأ انا ليئربج نأ :اهنم ءاهريغ ةأرما اهطعت مل اهتيطعأ ءايشأب رحتفت تناك د: ةشئاع نأ يور :خإ ترختفا دقو

 اركب جوزتي مل هلي يبلا نأ :اهنمو .هتحار يف اهتروصب ىتأ هنأ ىوريو ؛كتحوز هذه :لاقو ريرح ةقرح يف اهقروصب
 .فاحللا يف هعم يهو هيلع يحولا لزني ناكو ءاهتيب يف نفدو اهموي يفو اهرحح يف دقني هللا لوسر ضبقو ءاهريغ
 .اهيرك اقزرو ةرفغم تدعوو ةبيط تقلخو 5 هللا لوسر ةفيلحو قيدصلا ةنبا اهنأو ءءامسلا نم اهتعارب تلزنو
 ناسل ىلع ىلاعت هللا هأرب ةشحافلاب يمر امل مالسلاو ةالصلا انيبن ىلعو هيلع فسوي نأ :قيقحتلا لهأ ضعب لاق

 تيمر امل نقذ ةشئاع نأو ؛ةلع ىسيع اهدلو ناسل ىلع هللا اهأرب ءاشحفلاب هبوتابو نأو ءدهملا يف يبص

 (لمجلا ةيشاح) .ناتهبلاو فذقلا نم همالكب هللا اهأرب تح يبن الو يبص ةءارب اه ىضر امف «لوقلاب هللا اهأرب

 ءاهلهأ نذإب الإ ريغلا لزانم لوخد مدع فافعلا ةلمج نم ناكو ؛فافعلا ماكحأ هللا ركذ امل :خلإ نيذلا اهيأ اي

 ىلع قب يف نوكأ نإ هللا .لوسر اي :تلاق هيلا نم ةأرما نأ :اهوزنت ببسو «كلذ بقع ناذعسالا ركذ

 نم لحجر ىلع لحخدي لازي ال هنإو ىلع لخديف بألا قأيف دلو الو دلاو ال دحأ اهيلع ناري نأ بحأ ال لاح

 (يواصلا ةيشاح) .تلزنف «ةلاحلا كلت ىلع انأو يلهأ
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 السلا :دحاولا لوقيف اَهِلْهَأ ْنلَع اوُمِلَسُتَو اونذأتست يأ أوُسنَأَتْسَت _ٌوَح ْنُكِتوُيْبَرتَغ
 مكَلَعَل ناذعتسا ريغب لوحدلا نم كَل رْيَخ َةكِلَذ ثيدح يف درو امك ؟لخدأأ مكيلع
 آهيِف أوُدَجَ ْرَل نِإَف هب نولمعتف هتيريخ «لاذلا يف ةيناثلا ءاتلا ماغدإب م29 تروُرْكَذت

 أوُعِحَرَأ ناذكتسالا دعب ُمُكَل ٌليِق نو دك عرقا اح اهلك وف كل ةقاياؤعلا

 َتروُلَمَْت امي ُهَآَو بابلا ىلع دوعقلا نم يكل ريح يأ ئْرَأ عوحرلا يأ وه ًاوُعِجْرَاَف
 اوُلُخَدَت نأ ٌحاَنُج َْْيَلَع َسِيَل .هيلع مكيزاجيف 2 ٌيِلَع نذإ ريغو نذإب لوحدلا نم
 تاناخلاو طبرلا تويبك هريغو و نانكتساب ل ةعفنم يأ عدم بفةئوكشَم ريخ اكويب

 ةعفنملاب ةقلعتم عايلا

 هيلع بجيف اهيرتكم ىلع لخد اذإ رادلا تاذ كلام جرخ دقف ذئنيحو :مكنكس لحم ريغ يأ نكسب ريغ

 نم «مالعتسالا نعم, سانثتسالا نم :اوسنأتست (يواصلا ةيشاح) .هتيب ريغ هنأ هيلع قدص دق هنأل ؛ناذئتسالا

 يذلا سانئتسالا نم وأ ؟ال مأ هلوعد داري له هل فشكتسم «لاحلل ملعتسم نذأتسملا نإف ؛هملع يأ ءيشلا سنأ

 أرقي مذ سابع نبا ناكو ءسنأتسا نذأ اذإف ؛نذؤيال نأ فئاخ شحوتسم نذأتسملا نإف ؛شاحيتسالا دض وه

 (نيلامكلا ريسفت) .متاح يبأ نبا هجرخأ ,"اونذأتست يح"

 - ةحام نبا هاور ثيدح يف درو امك «لخدأ أ مكيلع مالسلا :"ميلستلا"و - ناذئتسالا يف لحادلا يأ :لوقيف

 ؛ةيآلا ف همدقتل ؛ناذغتسالا مدقت :ليقو ءرثكألا هيلعو «ناذئتسالا ىلع مالسلا مدقتل نايبو نيرمألل ريسفت

 ءدوعسم نبا فحصم ق وه اذك "اونذاتست وأ اوملست نقح" عرق هنأبو ءابيترث ديفي "ال واولا .نآب :بيحأو

 ةحيبستو ةريبكتب لجرلا ملكتي" :لاق ؟سانئتسالا ام «هللا لوسر اي :تلق بويأ يبأ نع متاح يبأ نبا جرخخأو

 (نيلامكلا ريسفت) ."تيبلا لهأ نذؤيف ؛حنحنتيو ةديمحتو
 امل مؤ ركب ابأ نأ :اهوزت ببسو ؛"مكتويب ريغ اتويب اولحدت ال" :هلوق نم ءاتثتسالاك اذه :خلإ مكيلع سيل

 الفأ «تاناخلاو قيرطلا رهظ ىلع ماشلاو ةكم نيب ىلا تويبلاب فيك !هللا لوسر اي :لاق ناذعسالا ةيآ تلزن

 "نكلا"و «دربلاو رحلا نم هيف رتسي نك بلط يأ :نانكتساب (يواصلا ةيشاح) .تلرنف ؟نذإب الإ اهلخدن
 (سوماقلا) .رتتسا نكتساو ءهرتسو ني لك ءاقو :رسكلاب
 اهلزني يلا يهو "تاناخلا" :هلوقو .باودلا هيف طبري ام وهو «طابر عمج ءابلاو ءارلا مضب طبرلا :2إ تويبك

 هبنجب همدق ولف «طبرلل تعن "ةلبسملا" :هلوقو .هريغو "يواضيبلا ريسفت" ةيشاح نم ءاهيف نونكسيو ديل راجتلا
 .لزانلا رفاسملل "ةلبسملا"و (لمجلا ةيشاح) «ةلبسملا طبرلاو تاناخلا تويبك :"بيطخلا" ةرابعو ءحضوأ ناكل



 روفلا ةروس ه5” رشع نماثلا ءزجلا

 ريغ لوخد ىف نوفخت ض و امَو ناوربهظت < اي 1 1 كا ةليسملا

 ىلع نوملسي مكويب اولحخد اذإ مههَأ نأيسو عةريغ وأ حالص دصق نم مكتويب

 لق

 ةدئاز "نم"و ءهرظن مهل لحي ال امع ْمِهِرَصِتَأ ْنِم أوُصْعَي بر يملا لق .مهسفلا

 مب ٌريبَخ هلأ َّنِإ ْدَْغ ٌريخ يأ ىْرَأ َكِلَذ اهب هلعف مهل لحي ال امع ْرُهَجوُرُف أوعَفَحو

 ّنِم ّنْضَْضْغَي ٍتَِْؤُملِل لقَو .هيلع مهيزاجيف ءجورفلاو راصبألاب 2: َنوُعَتْضَي
 10 ا نت نناخ # نسب ا نا نا م 7[
 2 وتيلبب الو امي هلعف لحي ا امع نهجورف َنظفحو هرظن نع لحي 3 انهن نيف ١ هنا

 |. ىبحأل هرظن زوتجيف ,نافكلاو هج ولا وهو اهثي هظاَم لإ نقي ف نرهظي
 سابع با 5 رمسف اذنك

 ينيب يلم لاو قيل نقي د مرت يائلار هييهمبولا دحأ يف ةنتف فخي م

 «أنفلا يأ

 عنامملاب رودصلاو قانعألاو سوؤرلا نرتسي يأ نيبويج ْىلَع َنِهرْمْي َنِرْضَيلَو

 . لعب عمج < يتلوُعُبِل ال نيفكلاو هجولا ادع ام يهو «ةيفخلا ٌنُهَتَئيِز ريِدَبُي الَو

 رمأ نأ ىلإ ةراشإلا جرفلا ظفح نود رصبلا ضغ يف "نم" لوخد ةمكحو .مهراصبأ اوضغي يأ :ةدئاز "نم"و

 لب جرفلاو رصبلل موهفم الو «ةبيرلل دعبأ هنأ يأ :ىكزأ كلذ (يواصلا ةيشاح) .جرفلا رمأ نم عسوأ رظنلا
 (يواصلا ةيشاح-) .حراوجلا نم امه رمغب ناتمدقم امنحنأل رك ذلاب جرفلاو رصبلا صخو :كلنك حراوبجلا يفاب

 ةولختك لاوحألا ليصافت نع رظنلا بابل اعظق يأ "بابلل امسح" :هلوقو ءاندنغ نامدقلا كلذكو يأ :نافكلاو

 .ةنتفلا بابل اعلق وأ "لمحل" يفاذك ءةيبحألا

 (نيلامكلا ريسفت) . ىبحأل - نافكلاو هجولا وهو -ةأرملا نم رهظ ام ةيؤر حابي يأ لوعفملا ىلإ ةفاضإلا :هرظن

 نع مكاحلا جرخخأ «ةنتفلا بابل اعطق يأ :بابلل امسح (ك) .ةفينح يبأ انمامإ لوقو ؛ةيعفاشلل :نيهجولا دحأ
 ةنيزلا رسفف «بايثلا :لاق ءاهنم رهظ ام الإ ةدالق الو طرق الو لاخلح ال :لاق "نهتنيز نيدبي الو" :دوعسم نبا

 هدانسإو «بايثلا وه *لاق 1 رهظ اه ديلا" : 3 وعسم نبأ نع يناربطلا ج رخأ اذكو «بايثلاب ئكتسملاو :لاخلخلاب

 (نيلامكلا ريسفت ) .ةروع اهلك اهلعجو ءاكدب نم ءيش ىلإ رظنلا لحي ال نمل ليلد وهو يروق

 اهب دارملا :نهتنيز نيدبي الو .نابير بيج :"حارصلا" فو (سوماقلا) .ةقوط حتفلاب هوحنو صيمقلا بيج :نميويج
 ."نافكلاو هجولا وه" اضيأ حراشلا لوق هيلع لديو «ةنيزلا لحم وه يذلا ندبلا انهه



 ّنهياوْحِإ وأ «ريهيلوعُب ءانتأ وأ ,يهياتتأ وأ كرويَلوُعَب ِءآَباَء وأ يباب و جوز يأ

 هرظن مهل زوحيف َنُهْحَمَيَأ ْتَكَلَم اَمَوأ َنهيآَسِنْوأَنهِتَوْحأ َنَبَْوأ هاوْخِإ قبو
 تارفاكلا "نهئاسن"ب جرخو . .جاوزالا ريل هر مرحيف ؛ةبكرلاو ةّرسلا نيب ام الإ

 . تريِعِبتلا وأ ديبعلا "نفاع تيما ام" لو ؛نه فشكلا تاملسملل زوجي الف
 تارفاكلل ي

 ىلإ ةيمذلا رظن مرحي هنأ يعفاشلا لوق وهو دهاجمبو 5# سابع نبا نع متاح يبأ نبا هاور اذك :خلإ زوجي الف
 ءاسن نأ غلب هنإف ؛دعب امأ :ةديبع يبأ ىلإ بتك هنأ باطخلا نب رمع نع روصنم نب ديعس جرخأو «ةملسملا

 رظني نأ رحآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال هنإف ؛كرشلا لهأ ءاسن عم تامامحلا نلخدي نيملسملا ءاسن نم

 (نيلامكلا ريسفت) .اهتلم لهأ الإ اتروع ىلإ

 ؛متاح يبأ نبا هجرخأ «ريبج نب ديعسو دهاجم نع روثأملا وهو ؛يعفاشلا لوق وهو هظفل رهاظب :لإ تكلم ام لمجسو
 تعنقت اذإ يح :بوث انهيلعو اه هبهوو دبعب ةمظاف ىتأ و هنأ هقو سنأ نعو .دواد وبأ هحرعأ ام كلذ ىلع لديو

 ."كمالغو كوبأ وه امغإ ننب كباع ب 27 ينل لت عار عيب اياعي كلف ء اذإو اهلجر غلبي مل اهسأر هب

 يدؤي ام هل ناكو بتاكم نكادحال ناك اذإ" :لاق فك هنآ نفك ةنملس مأ نع دمحأو قازرلا دبع جرخأو

 ةبيش يبأ نبا جرخأو 225 يبلا ج اوزأ ىلع نولحدي ديبعلا ناك :دهاحجم نع قازرلا دبع نعو ."هنم بجتحتلف

 ةأرملا دبعو' ةءافإلا اني .دارملا :مهي ةفينح وبأ لاقوا .ةديسلا رعش .دبعلا :ئري نأ سأب ال :ف# سابع نبا نع

 ةوهشلاو ؛جوز الو مرحم ريغ لحف هنأب "ةيادهلا' يف كلذ ىلع لدتساو ؛يوونلاو يلازغلا مزج هبو يبنحألاك
 .ةلمحللا يف حاكنلا زاوجب ةققحتم

 بع امنإ هنإف ؛"نمناعأ تكلم ام الإ" رونلا ةروس مكنرغت الو :ةبيش يبأ نبا هاور اميف بيسملا نب ديعس لاق

 نع ةيبشا نأ نب جرخأو .اهذإ ريغب هتالوم ىلع كولمملا لخدي نأ هرك هنأ نسحلا نعو .ديبعلا نود ءامإلا

 رعش ىلإ كولمملا رظني ال :الاق دهاحبو سوؤاط نع قازرلا دبع جرخأو .اهمالغ نم ةأرملا رتست :لاق ميهاربإ
 (نيلامكلا ريسفت) .ملحلا اوغلبي مل نيذلا مكناميأ تكلم امو :ةءارقلا ضعب يفو :الاقو «هتديس

 ضرألا فرعي ال يذلا هلبألا وأ ءءاسنلا يهتشي ال يذلا مرحلا خيشلا عباتلاب دارملا نأ قحلا :لإ نيعباتلا وأ

 ,هماعط لضف نم اوبيصيل ؛موقلا نوعبتي يأ :نيعباتلا وأ (يواصلا ةيشاخ)..:ةأرملا نه. لخرلا الو.ءامسلا نم

 مهل ضرغ ال نيذلا يأ "ماعطلا لوضف ف" :هلوقو .ءاسنلل يأ "نيعباتلا" :هلوق ىلع "لمدلا" يفو .(بيطخلا ريسفت)

 رشتني مل نأب" :لاق كلذلو ؛هريغ الو هرظن يف يرام رعتو ناب نم لكألا باستكا الإ ءاسنلا ةيعبت يف
 - .مهل فشكتلا مرحيو رظنلا مهيلع مرحي هنأ هيف ررقملا نأل ؛يعفاشلا بهذم ىلع لكشم ريسفتلا اذهو "لك ركذ

 رونلا ةروس 5١ رشع نماثلا ءزجلا



 رونلا ةروس ها رشع نماثلا ءزجلا

 ءاسنلا 9 ةعلخلا| تاحضأ ةَبْرإلا ىلؤأ هانا بصنلاو ىقةفص رج اب رّيغ ماعلا لوصف ُْق

 رثكألل ركب يبأو رماع نبال 8

 اوعلطي اوُرَهْظَي ْرَل يذلا لافطألا ىعمب ٍلْفَِظلَأ وأ لك ركذ رشتني مل نأب ٍلاَجَرلآَنِ
 هانم عزت روسكت ملا عدعل نايب 5

 الو ةبكرلاو ةرسلا نيب ام ادع ام مهل نيدبي نأ زوجيف «عامجلل ٍياَسْيلا ٍتَوَرَوَع ْلَع

 هيأ اًعيَِج ِّنلأ 0 دي 1 لاداع نم يو ع

 اوخكنأ .ثانإل ىلع روكذلا بيلغت ةيالا فو «هنم ةبوتلا لوبقل ؛كلذ نم نوجنت

 «ةيلصألا اهتمالس نع ههئاضعأو موق تلوح نيذلا مهو ةمجعملا ءالان | نيف ويسملاب ةيهاثلا سيف مهضعب

 يف مهل ةجاح ال «تيبلا لهأ عابتأ مه "نيعباتلا" :"نايبلا حور" يف لاقو .رهاظ وهو [ثنحملا خوسمملل
 .نوحوسمملاو ["سوماقلا" (نافلا خيشلا وهو محملا عمج ]| مامعألا خويشلا مهو ؛ءاسنلا

 لح امنإ هنأب "ةيادهلا" يف هللعو ءاضيأ نطبلاو رهظلا ءادبإ زوجي الف اندنع امأو .يعفاشلا دنع اذه :خ ! نيدبي نأ

 ةيآلا هذه ماتتخا نسح اذه :اعيمج هللا ىلإ اوبوتو (نيلامكلا ريسفت) .اهنم اسيل نطبلاو رهظلاو «ةنيزلا عضاوم مه

 حالفلا اهيف ةبوتلا نإف ؛بتيلف هنع هتيمن امه ءيش هنم عقو دق ناك نمف ؛يمحر نم اوطنقت ال :لوقي هللا نأك

 (يواصلا ةيشاح) .دوصقملاب رفظلاو

 ءايلوألل باطخ .مكئامإو مكدابع نم رايخألاو مكموق نم اهل جوز ال نم اوحكنأو يأ :خإ ىمايألا اوحكنأو

 مهفأشب امامتها ؛ءامإلاو دابعلا عيمج ةيالو مهل ناك نإو ءامإلاو دابعلا نيب نم نيح اصلا صصخ امغإو ؛ةاداسلاو

 رمألا نأ امأو «"كرادملا" يف كلذب حرص «نينمؤملا نيحلاصلاب دارملا :ليقو «جيوزتلا دعب حالصلا ىلع مهلاضحو
 ال ؟بدنلل رمألا اذهو :لاق:فييح "فاشكلا" ىوس ةيفنجلا ريسافتلا نم: هيلح قوي ال امهق هريغ وأ بوحولل

4 
 وا

| 
 إ
 اهي انما

 باحعضأ دنع و «كلذ ةأرملا بلط دنع عايلوآلا قح ّق بوح ولل قاوكي دقو عهيلإ ب اودنم د حاكنلا نأ نم ملع

 ."يدمحألا رييسفت" 55 ةرخآ م مالكلا دارس اذكهو ء«بجأو حاكنلا رهاوظلا

 .لمعولا لاك" وأ انز فوح وأ ةقفن مدعل ؛حاكنلل ةجاتح ةأرملا تناك“ نإ ؛يباوجولل رمألا اذهو :'لمجلا" ف

 ل عةقينج يبأو كللام كنع بدنللو ؛يعفاشلا كنع ةحابالل رمألا ناك ةحباح نكت ١ إف «انزلا ف خل احجام

 (نايبلا حور) .ةيآلا يف عقو يأ بدن رمأ اذه :"يشاوكلا" يف لاقو ."يبطرقلا"'



 رونلا ةروس 0 رشع نماثلا ءزجلا

 "داّبع" 75 و قلو كان تيس فل كَ كلو رئارجلاو رارحألا ُْق اذهو

 آو فلضق نم جورعلاب هلآ ُىِيْفُي ءآَرقف رارحألا يأ اوكي نإ دْبَع عومج نم

 هب نوحكني ام يأ حاَكَي َنوُدَح ال َنيِذْلَأِف فَْعَعَْسَيَلَو .مسهب [ نإ ميلع هقلخل ساو

 َنيِذْلاَو نوحكنيف تاق نب مهيلع عّسوي هلل ايي < انزلا نم ةقفنو رهم نم
 ففعتسيلف هلوقب قلعتم لوصوملل نايب

 نإ مهوُبَتاَكَف ءامإلاو ديبعلا نم َمُكْدَمَيَأ َتَكَلَم *اكم ةبتاكملا وعم. تبدكلا َنوُغَحَبي

 - اهتغيصو «ةباتكلا لام ءادأل ؛بسكلا ىلع ةردقو ةنامأ يأ و يف م

 يف هب لونيعتسي امك 51 ةيرقلا هلأ لاك ةداسلل رمأ مهوتاَدَو كللذ  تلبق :لوقيف

 ١ 1 223 ف ف جو هو سم دج هد سما دو وجي هب مكلا هولا اهياغأ

 نأ وأ ءجوزلل مزلي امي ةمألا موقتو ءاهل مزلي امي دبعلا موقي ىح حاكنلا قوقحب مايقلا حالصلاب ديرأ وأ :خلإ نيحاصلاو
 مهيلاوم نيذلا مه نيحلاصلا نأل ؛ركذلاب نيحاصلا صخو .حاكنلا ىلإ جاتحت ال ةريغص نوكي ال نأ حالصلاب دارملا

 ىلع هلاحف حلاصب سيل نمو ؛ممي مامتهالاو ةيصوتلا ةنظم اوناكف «ةدوملا يف دالوألا ةلزنم مهنولزنيو مهيلع نوقفشي

 0 ناو :ةيآ ليلدب ةيشملا طورشم ىهو ةيآلا هذه يف غلا قلطأ :حلإ هللا مهنغي (اصخلم لمجلا ةيشاح) .سكعلا

 ."حاكنلا ريغب غلا يغتبي نمل ابحع" :هؤ رمع نع «(؟/6:ةبوتلا) 4 َءاَش ْنِ ِهِلْضَف ملا ٌمكَينُْي َفْوَسَف َةلْبع
 ؛ءاسنلاو ناملغلا نم دعابتلاب نوكي كلذو ءاهابسأ ليصحتو ةفعلا بلط يف اودهتجيل يأ :لإ ففعتسيلو

 ؛موصلاب هيلعف عطتسي مل نمو جورتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم" :ثيدحلا يف امل ؛ةضايرلاو موصلا ةمزالم نوكيو
 (يواصلا ةيشاح) .اهدض لامعتساو ةوهشلا يوقت ىلا ريقاقعلا لامعتسا كرتب نوكيو ."ءاجو هل هنإف

 هؤاقبإ زوجيو «رازآلاو ماكالاك ةلآلا نازوأ نم لاعف نإف ؛ةلآ مسا حاكنلا نأ ىلإ ريشي :خإ هب نوحكني ام يأ
 هنأل ؛ةنامألا اهيلإ مض يعفاشلاو ءبسكلا ىلع ةردقلاب نبي سابع نبا هرسف :خلإ ىلع ةردقو ةنامأ .هانعم ىلع

 قيرط ةفرحلا نأل ؛هيفاني الف ةفرحلاب هريسفت اعوفرم ليسارملا ف دواد يبأل امو «قتعي الف هبستكا ام عيضي دق
 ريخلا نأل ؛هركي ال نكل بحتسي مل ناطرشلا دقف ول هنإ مث ؛لاملا :ليقو «نيدلا يف حالصلا ريخلا :ليقو «ةردقلا

 (نيلامكلا ريسفت) .زاوحلا مدع همدع نم مزلي الف رمألا طرش



 رونلا ةروس ها" 4 رشع نماثلا ءزجلا

 يأ ٍءاَغِبْلا لَع مكئامإ يأ ْدْكِتَيَتَف أوهركن اَّلَو هومزتلا امم ءيش طح ءاتيإلا ىنعم فو
 طرشلل موهفم الف هاركإلا لحم ةدارإلا هذهو «هنع اففعت اًنْمصَمَخ َنْدَرَأ ْنِإ انزلا
 هل يراوح ُهَرْكُي ناك ّيبأ نب هللا دبع يف تلزن اَيْندلآ ةويتلاَضَرَع هاركالاب ًوُعَبَبت

 .نف مكن زعير نه وفَغ َنِهِهركِ فيينيسف نمو انزلاب بسكلا ىلع

 يلاوم نع طحلاب ىلوملل ارمأ ةيآلا يف نأ :.8 رمع نباو ريبزلاو نامثع نع يور اذك :خلإ ءاتيإلا ىنعم ينو
 رجأ نم هنع عضي مث همالغ لحجرلا بتاكي نأ كلذ نإ :أطوملا يف كلام لاق ؛يعفاشلا 1 هناو ءاعيش 'ةباتكلا

 :هلوق' قف رمآلاو .اندنع كلذ ىلع سانلا لمع تكردأو ملعلا لهآ نما تعم يذلا اذهف لاق ءائيش. ةباتك

 عقي ام طح يفكي هنأ يعفاشلا دنع حصألاو ؛"كرادملا" يف امك اندنع بدنللو عرثكألا دَتَع بوجولل "اوتآو"

 (نيلامكلا ريسفت) ."جاهنملا" يف اذك عبرلا بحتسيو لاملا مسا هيلع

 ىورأو ةرمعو ةميمأو تايبسو ةذاعم :راوح تس نيقفانملا سأر يبأ نب هللا دبعل ناك :"بيطخلا" يف :2! ندرأ نا

 اوناك كلذكو «تلزنف 255 هللا لوسر ىلإ مهنم ناتنثا تكشف «بئارضلا نهيلع برضو ءاغبلا ىلع نههركي ةليتقو
 اهادع ام جارخإو انزلا نع ففعتلا نققدارإ ةروصب يهنلا صيصختل سيل اذهو ءمهءامإ نورحاؤي ةيلهاجلا يف نولعفي
 (نايبلا حور) .هنع ففعتلا ندري نهو ءاغبلا ىلع مفوهركي اوناك ثيح ةرمتسملا مقداع ةظفاحملل لب ؛همكح نم
 زاوج مزلي ىح طرشلل موهفم الف ءيهنلل طرش ال يفنملا هاركإلل ديق يهف ءاقود دحوي الف :ةدارإلا هداهو
 عافترا نوكي نأ زاوحل ؛هاركإلا زاوج اضيأ همدع نم مزلي لد يهنلل اطرش لعج نإو «ةدارإلا مدع دنع هاركإإلا
 امأف ءنصحتلا ةدارإ دنع الإ روصتي ال هاركإلا نأل :2! موهفم الف (نيلامكلا ريسفت) .هنع يهنملا عانتماب يهنلا

 (بيطنخلا ريسفت) .اعوط عبطلا يغب اًهإف نصحتلا ةأرملا درت مل اذإ

 ىلع ينزاف يعجرا :لاقف دربب تءاجف انزلاب هتمأ رمأ يبأ نب هللا دبع نأ يربطلا ريرج نبا ىور :خلإ يف تلزن
 دواد وبأ ىورو ءاعوفرم رباج نع نايفس يبأ نع ملسم هجرخأ 3 ؛تلزنف ةعجارب انأ ام :تلاقف ءرخآ
 ٍئهركي يديس نإ :تلاقف راصنألا ضعب ةمأ ةكيسم تءاج :لاق ب 3غ رياح نع ريبزلا يبأ , قيرط نه ىيئاسنلاو

 دئاعلا و ءطرشلل ءازج تعقو ةلمجلا :خإ هللا نإف (نيلامكلا ريسفت) .امهيف تلزن اهأ رهاظلاو «تلزنف ءاغبلا ىلع

 .مهل روفغ :هريدقت فوذحم طرشلا مسا ىلع

 دعب هللا نإف :دوعسم نبا ةءارق ف لاق متاح يبأ نبا ىور «دوعسم نبا فحصم يف وه اذك :هلإ نحل روفغ

 ال :تلق نإف ءدهاجمو رد سابع نبا نع ريثك نبا هاكح اذكو ؛ءنههركأ نم ىلع نهمثإو روفغ نحل نههاركإ
 حلم ريغ ناك اذإ هاركإلا :تلق هيلع هركملا فالخب ةمثآ ريغ انزلا ىلع ةهركملا نأل ؛نمل ةرفغملا قيلعت ىلإ ةجاح

 .تاذلاب ةذحاوملا ياني ال هاركإلاف ملس ولو ؛:ةصخرلل بجوم ريغ



 رونلا ةروس هه رشع نماثلا ءزجلا

 ام اهيف نيب ةروبسلا هله ِق ءاهرسكو ءايلا حتفب ٍتَكَنَبُم تيا ءدكيَلإ آَملَرنَأ َدَقَلَو

 تابت تاي دي ةنق ل

 يأ رك ىب الخ يدل ب دقات ةفاناعا ريغ: وهو ابيع اريتخ لعمرو نيب وأ ءركذ

 20 نعمل ميرمو فسوي ربخك ةبيجعلا مهرابخأ يأ ءمكلاثمأ سنج نم

 روت
 نط ُهوُمُتْعِمَس ْذِإ الَْلإ حلإ 4هللا ٍنيِد يف َةقأر امه ْمُكْذْحَأَت الَوإ) :ىلاعت هلوق يف 3

 خلا وو نأ للا ْمُكظِعَي» حلا «مدلق ُهوُمتْعِمَس ْذِإ الْوَلَوط حلا 4َدوُنِمْؤُمل
 امههروتُم يأ ضَرألاَو ٍتَوَمَّسلآ ُروُت ُهّللا .اه نوعفتنملا مهنأل ؛نيقتملاب اهصيصختو

 ع حاَبَصِم انيِفٍةوكَشِمَك نمؤملا بلق يف هتفص يأ .هِروُت ُلَثَم رمقلاو سمشلاب

 "ةئيب" :هلوقو .حتفلل عجار :ركذ ام (نيلامكلا ريسفت) .ركب يبأو ورمع يبأو عفانو ريثك نبال :ءايلا حتفب
 (نايبلا حور) .امهتءارب عم دوهيلا اهمهقتا ميرمو ءاخيلز هتمدتا فسويف :خلإ فسوي ربخك ."لمحلا" نم ءرسكلل عحار
 ب اب هلوأ امنإ :خلإ امهرونم يأ (نيلامكلا ريسفت) .مالسلا هيلع ىسيعب تلمح نيح اهومقا ثيح :ميرمو

 (لمجلا ةيشاح) .سدقألا تاذلا ىلع هلمح حصي الف «رصبلاب كردي -ضرع يأ- ةيفيك رونلا ةقيقح نأل

 «تارضبملا رئاس كردت اهتطاسوبو الوأ ةرصابلا اهكردت ةيفيك لصألا يف رونلا تناك امل سلا سمشلاب

 ىلع رثألا مسا قالطإ ليبق نم لسرم زاحب هنأب هليوأت ىلإ راشأ «ىلاعت هللا ىلع هقالطإ حصي ال ىعملا اذهب وهو
 وه هناحبس هللاو ؛هريغل رهظم هتاذب رهاظ وه ام لكل مسا ةقيقحلا يف رونلا :مالسإلا ةحنح مامإلا لاقو ءرثوملا

 (نيلامكلا ريسفت) .يقيقحلا رونلا وهو ؛ةفصلا هذهي فصتملا
 رومأ ةعبرأ هيف هبشملاف ؛ندبلا يف نئاكلا ردصلا يف وه يذلا يأ نموملا بلق يف ةبيجعلا يأ :لإ يف ةفص يأ
 بلق يف يذلاو «رونلا هيف حابصملا اهيف ةحاحزلا اهيف ةاكشملاك رونلا هيف بلقلا هيف ردصلا هيف ندبلا :ةلحعادتم

 ءايسح اريونت رونم يعم. الوأ رونلا رسف ثيح مادختسا مالكلا يف نوكي اذه ىلعو ؛فراعملاو مولعلا وه نمؤملا

 مالسإلاب "ءاشي نم هرونل هللا يدهي" :هلوق يف ريمضلا رسفيسو «نمؤملا بلق يف يذلا رونلاب ريمضلا رسفو
 رون امل ليثمت هيفف «ةاكشم رونك يأ فاضملا فذحب :ةاكشمك (لمجلا ةيشاح) .رخآ مادختسا مالكلا يف نوكيف
 رابتعاب ىلاعت هللا لإ رونلا ةفاضإو ءاهحابصم نم اهيف تبقملا ةاكشملا رونب مولعلاو فراعملا نم نمؤملا بلق هب هللا

 (نيلامكلا ريسفت) .فلسلا ريسفت هنإ :لاقو يبيطلا هححر فنصملا ركذ امو «ريسافت ةيآلا ٍثو .ةيببسلا
 (بيطنلا ريسفت) .ةذفانلا ريغ رادجلا يف ةوكلا يهو .ةاكشم ةفصك يأ :ةاكشمك



 رونلا ةروس ه4 رشع نماثلا ءزجلا

 ةاكشملاو «ةدوقوملا ةليتفلا يأ جارسلا حابصملاو ؛ليدنقلا يه ِةَجاَجُر ىف ٌحاَبَصِملآ
 ١ ةغللا ف : ع 1 00 2

 أود دة اهيف روتلاو هناك ةجاَجْلآ ليدنقلا يف ةبوبنألا يأ «ةذفانلا ريغ ةقاطلا

 ديدقمو اهمضرو .عالظلا فدل هقدلا نمو مرن نم اهمضو لادلا رسكب ء ءىضم
 يئاسكلاو ورمع يبأل 1

 ينم "نق" م ةءارق قو يضاملاب توك دقوي روكي "كلا 5 ب وسنم ءايلا
 اما عع نيقابلل ريثك نباو ا

 ا
 هاف فاهمه ا هاشا# يبس .كيمتي لف عا 58 + وتر

 ءانهه دارملا وه امل نايب :ةبوبنألا (نيلامكلا ريسفت) .انهه حابصملاب دارملا وه امل ريسفت ؛ةلعشلا يأ :ةليعفلا يأ

 :ا5# سابع نبا نع يربطلا ىور «ةليتفلا عضوم نعي فورعم نيتدحوملابو نونلا نوكسو ةزمهلا مضب ةبوبنألاو
 « ديس و يحخيش ةرضح نع ةتعلر# ةليتفلا عضصوم يهو :خإ ةبوبنألا يأ (نيلامكلا رييسفت) .ةليتفلا عضوم ةاكشملا

 .ةلعتشملا ةليتفلا حابصملاو ؛ليدنقلا طسو يف ةبوبنألا ةاكشملا :ليقو «ةذفانلا ريغلا ةوكلا يهو :"يواضيبلا" ةرابعو

 "يرد بكوك" هنمو ءعضحخ هبابو ةأجافم علط ءردو .عطق هبايو ءعفدلا ردلا :راتخملا يف :خإ عفدلا ىنعمب
 (لمجلا ةيشاح) .ردلا ىلإ بل ويسلم مضلاب "يرش" .هؤلألتو ةدقوت رثك "يك سلا

 ريثك نبال :ءايلا ديدشتو اهمضبو (نيلامكلا ريسفت) .هناعمل نيب اضعب هئوض ضعب عفدل وأ يأ :مالظلا هعفدل

 بلقب لاقيو ءردلا نم اضيأ ةءارقلا كلت ىلع لعجي دقو ءؤلؤللا يأ ردلا ىلإ بوسنم ءصفحو رماع نباو عفانو
 دقوي يأ حابصملا ريمض ىلإ لعفلا دانسإ ىلع صفحو عفانو رماع نبال يأ :ةيناتحتلاب (نيلامكلا ريسفت) .ءاي ةزمهلا

 :هلوقب فنصملا هيلإ راشأ امك ةحاجرلا ىلإ هدانسإ ىلع ةيناقوفلاب :ىرخأ فو (نيلامكلا . ريسفت) .ةجاجرلا حابصم

 (نيلامكلا ريسفت) .ةجاجزلا حابصم يأ فاضملا فذحب ةجاجزلا ىلإ هدانسإو "ةجاحزلا يأ"
 نأ] -

 لدي اهأ :امهرهشأ :نالوق اهيف :ةنوتيز .ةرجش تيز نم يأ فاضم فذح ىلع ةياغلا ءادتبال "نم" :خلإ تيز نم

 عابدو تاهدو مادإ وهو (هتيرب ا رسي عفانم نوتيرلا يف :ارف5 سابع نبا لاق .كايب فطع امنأ : يناثلا (ةرجش نم

 ف تتبن ةرجش لوأ وهو «مسيربإلا هب لسغي دامرلا ىنح ةعفنم هيفو الإ ءيش هيف سيلو «هلفثو هبطح دقوي دوقوو

 :ةكربلاب ايبث نوعبس اهل اعذو «ةسدقملا ضرألاو ءايبثألا لزانم.ق تدبنو نافوطلا دعب. تغبن' ةرحش لوأو ايندلا

 (لمجلا ةيشاح) ."نوتيزلاو تيزلا يف كراب مهللا" :نيترم لاق نك هنإف هي دمحمو ةَتِلَع ميهاربإ :مهنم
 وأ ةلق ىلع نوكت لاك «راهنلا لوط اهيلع عقي ثيحب لب «نيح نود انيح اهيلع سمشلا عقي :خلإ ةيقوش ال

 - .ماشلا وهو اهطسو لب اميرغو ةرومعملا قرش يف ةتبان ال وأ ءىفصأ اهتيزو جضنأ نوكت اَهرمث نإف ؛ةعساو ءارحص



 رونلا ةروس هالا/ رشع نماثلا ءزجلا

 يأ هللا رونو «رانلاب ٍروُن ىِلَع هب رون هئافصل ٌراَن ُهَسَّسمت مل َوْلَو ٌءَىِضي اَبتيَز داك 6 ل « ىف دن 44 ع و الو ف ف م ل ا ع
 ةليتفلا يف نئاكلا < 2 تيزلاب يأ

 00 إرم دن 5 0
 ًءاشي نم مالسإلا نيد يأ -هروثل هللا قدح ناميإلا زول ىلع رون نمؤملل ةاده

 نمؤملا بلق يف
 ا ا : 8 : 1 «ن <16 ه# * قف «© عر
 ٍءّىْش لكب هّللاَو اونمؤيف اوربتعيل ؛مهماهفأل ابيرقت سانلل لشمألا هللا نيبي بسِرْضَيَو

 عفرت نا هللا نذا يتلا مسموم ب قلعتم ٍِتوَيَب ىف .لاثمألا برض هنم 20 ويل اضاع تجد 8 1 56 ٠ ١

 ايف ءهل يلصي يا ءاهيسكاو ةطسولا مسني يح ةديح وثب رهمسا ايف ٌركذُيَو مظعت
 ل رماع نبا ي
 قا ء 0 ع | ربح نع 25 مك 3 : سار كعب
 لاجر لاوزلا دعب نم اًياشعلا 223 لاصاللاَو ركبلا يا «(تاودغلا عم ردصم ودغلاب

 ْ تقولا هب ديرأ اردصم ينعي ”* 5“
 لعف لعاف "لاحسو"و كيلا لعافلا بيكأت اهحتف ىلغو ءابلا سيك "حبسي" لعاف

 ةءارقلا كلت ىلع رماغ نبا ةءارق وه امك رثكألا ةءارق وه امك

 هند هعيو ةهجم هم مع همم سم همم سم سم لذ ليش ةثاك نقع لاؤس :باوح عرذقم

 اهكرتتف امئاد اهنع بيغت ةانقم وأ ءاهقرحتف امئاد اهيلع سمشلا قرشت ىحضم يف ال وأ «نوتيزلا دوحأ هنوتيزو -
 (يواضيبلا ريسفت) ."ىحضم يف امهيف ريخ الو :ةانقم يف تابن يف الو ةرجش يف ريح ال" :ثيدحلا يفو ءاين
 تيزلا رونب لثملا هللا برض مل :تلق نإ ؛ناهرب دعب اناهرب نينموملا بلق يف دادزت هللا نيهاربف يأ :خلإ هاده يأ

 نمؤملا نأ امك ءدحأ لكل لهسيو عفانم هيف تيزلا نأب :بيجأ ؟الثم عمشلاو رمقلاو سمشلا رونب هبرضي ملو
 فعاضم رون ليدنقلاو تيزلا ءافص نأ امك يأ :نامبإلا رون (يواصلا ةيشاح) .ةريثك هعفانم ناإلا لماكلا

 ناميإلا رون ناك ثيحف ءسوسحملا نم لوقعملل ابيرقت يأ :هللا برضيو (نيلامكلا ريسفت) .رانلا رون ىلع
 دهشيو ءرصبلا نيعب دهاشت امك ةريصبلا نيعب اهدهاش الإ نمؤملا ىلع ةهبش لحدت الف اذكه «هلثم فراعملاو

 (يواصلا ةيشاح)إ .رصبلا نيعب هدهشي امك ةريصبلا نيعب قحلا

 :ثلاثلا ,حابصمل ةفص هنأ :يناثلا .تويب يف ةاكشمك يأ ةاكشمل ةفص هنأ :اهدحأ :هجوأ ةتس هيف :خلإ تويب يف

 قلعتم هنأ :سماخلا ؛"ميلع" ىلع فقوي ال لاوقألا هذه ىلعو «"دقوت"ب قلعتم هنأ :عبارلا :ةجاجحزل ةفص هنأ

 نيذه ىلعو «تويب ف لاجر حبسي يأ "حبسي"ب قلعتم هنأ :سداسلا ء«تويب ف هوحبس يأ فوذحم
 ضرألا يف هللا تويب :ا سابع نبا لاق دقف «دجاسملا عيمج تويبلاب دارملا :ليق ."ميلع" ىلع فقويف نيلوقلا

 اهانب ةبعكلا :يبن الإ اهنبي ل دجاسم ةعبرأ امي دارملا :ليقو ءضرألا لهأل موجنلا ءيضت امك ءامسلا لهأل ءيضت

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر امهانب ابق دجسمو ةنيدملا دجسمو «ناميلسو دواد هانب سدقملا تيبو ؛ليعامسإو ميهاربإ
 (نيلامكلا ريسفت) .بورغلا ىلإ لاوزلا دعب نم ؛ةيشع عمج :اياشعلا (لمجلا ةيشاح) .ملسو مهيلعو



 رونلا ةروس ه6 رشع نماثلا ءزجلا

 ءاه فذح ةوَلَّصلآ ِماَقَِو هللا ركذ نَع ْعيَِب اَلَو ءارش يأ ُةَرَمَح ةيهلت ال ؟هحبسي نم
 :2) رصتألاَو بمولقلا هيف برطضت ُبلقتت اّمْوَي نوفا ةوكزلا ٍءاَبيِإَو افيفحخت "ةماقإ +4 2 طلاع 7 انو 21 * ١ اذ سا دع ضيعخب ب 3 عع د هس م عا قاع سبل

 ةفاضإللا لقفل

 موي وه ؛«لامشلاو نيميلا ييحان نيب راصبألاو كالاطلاو ةاجنلا نيب بولقلا «ضونخلا نم

 نم 6 («نسحل ليعم يسلك هباوث يأ أوُلمَع ةومتالا هلل نش ةمايقلا

 قالف ف يأ 2 عجوتي بت هلشأازقك تيل .هقفني ام بسسحني ا هنأك

 ةراجتلا مسا ناك نإو ءارشلا ةراحتلاب ديرأ هنأ هب دافأ :خإ ءارش يأ .لاجر حبسي :هباوح يف لاقف يأ :هحبسي نم

 حبرلا نوكل ؛مظعأ هب لاغتشالاو ءاهتلالا نأل ؛عيبلا صح امنإو .هدعب عيبلا ركذ هنأل ؛اعيمج ءارشلاو عيبلا ىلع عقي

 عم ةراجتلا ىلع عيبلا فطع مل :دري الف لبقتسم هيف كوكشم ءارشلا نم لصاحلا حبرلاو ازجان انيعم عيبلا نم لصاحلا

 ؛'مهيهلت" لوعفم نم الاح نوكي نأو "لاجر"ل ايناث اتعن نوكي نأ زوجي :خلإ نوفاخي (لمجلا ةيشاح) .؟هل اهومش

 هللا ركذ يف اوغلاب نإو لاحرلا ءالؤه نأ عي "اموي"ل ةفض "بلقتت"و :رهظألا ىلع فرظ ال هب لوعفم "اموي"و

 (لمجلا ةيشاح) .هتدابع قح هللا اودبع ام مهنأب مهملعب نوفئاخ نولجو كلذ عم مهفإف ؛تاعاطلاو ىلاعت

 ؛كلذ اولعف يأ فوذحمع هقلعت زوجيو «ءازجلا لجأل نوحبسي يأ "حبسي"ب هقلعت زوجي :خلا هللا مهيزجيل
 نأ زوجتو «نسع نعم نسحأو ه"نسحلا"ل فاشملا ردقت هنأ ديري :هباوق أ (لمجلا ةيشاح) .هللا مهيزجيل

 (قيلامخلا ريسفتال .لفتيخ اةانعت ىلع "نيحا"وءاولسع ام ءازرس نسحأ يأ ةلوصوملا "ام"كافاشملا ودق

 (يواصلا ةيشاح) .مهلابب رطخت م ءايشأ نوطعي لب مهلامعأ ءازج ىلع مهئاطعإ ف رصتقي الف أ :>! مهديريو

 .باسحلا هب يفي ال ام تاريخلا نم مهامعأ روجأ قوف مهيطعي ىلاعت هنأب «مرك دعوو لييذت :غ2! قزري هللاو

 رافكل لثملا برض هالعأو لاثمألا فرشأب نمؤملل لثملا هللا برض امل :خلإ اورفك نيذلاو (يواصلا ةيشاح)
 لثمو ."خلإ بارسك" :هلوقب ةنسحلا مهامعأل لثم :نيلثم رافكلل برض هللا نأ :لضاحلاو ءاهسخأو ءايشألا رشأب

 ؛ناث أدتبم "مهلامعأ"و :ةلص "اورفك"و ءأدتبم لوصوملا مسالاو :,"تاملظك وأ" :هلوقب ةئيسلا مهلامعأل

 ريخ "بارسك"و «لامتشا لدب "مهامعأ" نوكي نأ حصيو «لوألا ربح هربخو يناثلاو «ناث ربحت "”بارسك"و
 (سوماقلا) .ةعساولا ءارحصلا وأ ءاهيف ءام ال ةزافملا وأ رفقلا ةالفلا :ةالف يف (يواصلا ةيشاح) ."نيذل



 رونلا ةروس 898 0 رشع نماثلا ءزجلا

 نأ بسحني رف ل كلذك_.هبسح اعيش هدجحح ل ُهَءاَج اذإ َنَتَح ام ناشطعل 235 ا اكلا كلذك امه اعش 1 ء[م ناشطعلا أ

 يي ا اا اي اع تاتو < هلمع

 ْعيِرَس م ءايندلا يف هيلع ةازاج هنأ يأ باس ةنقَرق لمع دنع يأ :ةّدِع هلل
 م ل و : هنا 95 . ها

 هذه ميغ يأ ياش ينال جول يأ .هقؤق ني جم جول أ .هقؤق نب حمد
 عبرأ تاملظ هذه

 ةملظو يناثلا املك ليلا جمل ةملظو رحبلا مس هس رس

 و ءايشألا برقأ هنأ 6

 ا .دتهي 1 هللا هدهي ' نم يأ (220) رون نِم ,هَل اَمف اًروُن ءهَل ُهّللا 5 نمو اهتيؤر

 نيب «رئاط عمج ٌرْيَطلَاَو ةالص حيبستلا نمو ٍضْألآَو توسل ىف نم مل ُحَبِسُي هلل َنَأَرَت
 ه 7 هت "لص هلل َمِلَع َدَق كلك نهتحنحأ تاطساب 55 ٍتدفَتَص ٠ ضرألاو ءانقسلا

 ةليمكتو هللا ةيفوتل نايب :خ2ل! ةازاج هنإ يأ ."حورلا" نم هلمع باسح الماك ايفاو هاطعأ ف :هباسح هافوف

 دجوو ' :هلوق نوكي اذه ىلعو ءاهوحنو شيعلا ف قزرلا ةعسوب ايندلا يف هلمع ىلع هئازحل ؛هلمع باسح رفاكلل

 هيلع هللا رودقم دجو نيعملاو ءبارسلا فصو ةمنت نم لعجي دقو ءرفاكلا وهو هبشملا لاح نايبل ادوع "هدنع هللا

 (نيلامكلا ريسفت) .هل بوسحملا وهو كلذ نم هل بتك ام هافوف ءأمظلا نم هكاله نم

 دافتسم ميظعتلاو ؛ميظعلا جللا ىلإ بوسنم :قيمع (يواضيبلا ريسفت) .ءاملا مظعملا وهو «جللا ىلإ بوسنم: يحل
 :هلوقك اهاري نأ نع الضف اهاري نأ برقي مل يأ :خلإ دكي مل (نيلامكلا ريسفت) .ريكنتلا نم

 (يواضيبلا ريسفت) .حربي ةتيم بح نم ىوحلا سيسر دكي مل نيبحملا رجه ا ريغ اذإ
 هسفن ةالص وه ملع دق لك يأ "لك" ىلع ةدئاع اهلك اهنأ :اهدحأ :لاوقأ رئامضلا هذه يف :خإ هتالص ملع

 ىلع "هحيبستو هتالص" يفو ىلاعت هللا ىلع دئاع "ملع" يف ريمضلا نأ :يناثلاو ءرئامضلا قفاوتل ؛ىلوأ اذهو «هحيبستو

 .قلاخلا ىلإ قلخلا ةفاضإك العفي نأبو اممب رمأ نيذلا يأ هحيبستو هللا ةالص لك ملع يأ سكعلاب :ثلاثلاو "لك"
 ئءاعدلا ةالصلاو ."هحيبستو هتالص" يف اذكو "هللا"ل وأ "لك"ل "ملع" يف ريمضلا :خلإ هتالص (لمجلا ةيشاح)

 (كرادملا ريسفت) .اهيلإ نودتهي ءالقعلا داكي ال ىلا ةقيقدلا مولعلا رئاس اهمهأ امك هءاعد ريطلا هللا مهلي نأ دعبي ملو



 رونلا ةروس ها رشع نماثلا ءزجلا

 نئازح .ضرألا ِتَوَمَّسلَأ ُكلُم ِهّلَو .لقاعلا بيلغت هيف 20 َروُلَعَفَي اَمب ٌمِلَع ُهّشآَو
 ةقاوسي ايا ىيزكدللا نأ رت يلا محرما جو َريِضَمْلا هللا لإو .تابلاو قزرلاو رطملا

 بت ةدحاو ةعطق ةقرفتملا عطقلا لعجيف ضعب ىلإ هضعب مضي مُهَتَيَبُفَلْوُي مَ قفرب

 َنِم ْلَرْتُيَو هجراخم ِهَِلْخ نِم حرت رطمل َقدّولا ىَري ضعب قوف هضعب اًماكث ءُهلَعَح

 ُبيِصْيَف هضعب يأ ٍدَرَب ْنِم ٌراجلا ةداعإب لدب ءامسلا قاف لاب ةنئاز ني رابكلا

 افيو تاع بون اهني برقي ق6 5 نك خرط دينو ظفار هب
 ىف َّنِإ رخآلا لدب امهنم لكب أي يأ َراَهَتلََو ليلا هلا ُبِلَقُي .اهفطْخخي يأ هل ةرظانلا
 .ىلاعت هللا ةردق ىلع رئاصبلا باحصأل عج رَصَبألآ لود ةلالد ةَديِعَل بيلقتلاَكللاَذ

 نيب يأ و نحب ريسفت) .هريغ ىلع لقاعلل بيلغت "نولعفي" يف ريمضلاو « نم" ظفل نعي :خ! بيلغت هيف

 :هلوقب بقا لي د اذه ىلإو «ددعتم ىلع الإ لخدت ال "نيب" نإ :ليق ام عفدنا اذهيو .باحس ءزج لك نأل ؛هئازجأ

 "نيب ' ةنازم فقام سارت نب كاي :لإ هضعب مضي (يواصلا ةيشاح) ."خلإ ضعب ىلإ هضعب مضي'

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلإ ةجاح الف ةباحس عمج ناك اذإ امأ ءادرفم "باحسلا" ناك اذإ ريدقتلا اذه ىلإ جاتحي امنإو

 ؛نيئيشلا نيب ةجرف وهو «لبجو لابجك «للخ عمج لالخلاو ؛ةيرصب ةيؤرلا نأل ؛قدولا نم لاح :هلالخ نم
 باحسلا الول :بعك لاق ؛رطملا لابرغ باحسلاف .هبقث يأ :هجراخم (نايبلا حور) .رطملا جراخم انهه دارملاو

 (يواصلا ةيشاح) .ضرألا نم هيلع عقي ام دسفأل ءامسلا نم رطملا لزني نيح

 نوكي نأ لمتحيو :"اهيف" :هلوق طبارلاو ةدئاز ”نم"ف «راجلا ةداعإب ضعبلا لدب "ءامسلا" نم "لابح" يأ :لدب

 (نيلامكلا ريسفت) .ىلوألاك ةيئادتبا "نم"ف ءرورجملاو راحجلا نع الدب رورحباو راحل

 يف لابج نم درب ضعب لزني :يعملاو «لوعفملا عقوم ةعقاو ةيضيعبت "نم" نأ ىلإ ريشي ءهضعب يأ :درب نم

 يأ "لزني" لوعفم "لابج نم" :هلوق نأ ىلع ةيضيعبت وأ «ةدئاز ةيناثلا "نم"و ةينايب "نم" لعجي دقو ءءامسلا

 ءامسلا نم لزني :نيعملاو افوذحم لوعفملا لعجي دقو ؛عونلا اذه نم الابج يأ درب نم اهيف الابج ءامسلا نم لزني
 (نيلامكلا ريسفت) .درب نم الابج ءامسلا يف نوكي اذه ىلعو ءادرب درب نم لابج نم
 :هلوقب هل راشأ امك ةريصب عمج :راصبألا يلوأل (لمجلا ةيشاح) ."ةرظانلا" :هلوقب هيلإ راشأ امك رصب عمج :راصبألاب

 (لمجلا ةيشاح) ."رئاصبلا باحصأل"



 رونلا ةروس هال رشع نماثلا ءزجلا

 تايحلاك .ِهيِطَب َْلَع ىِثْمَينَّم مِهتِمَف ةفطن يأ ءآّم نم ناويح يأ ِةَّبآَد لك َقَّلَح هَ
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 نا ساب ريطلاو اب ب. ببن ييجسيو ماوهاو

 تميم آَمَلَرنَأ َدَقَل ( 2١ ٌريِدَق ءْىَش لك َىَع هَ َّنإ ٌءاَفَي اَم ُهّللآ ٌقُلَيم ماعنألاو دي

 د ريتش 5 طوع نإ اقف نم ىروقلاو نآرقلا يه تاني يأ يسعي

 دمحم ٍلوُسَرلآِبَو هديحوتب هلآ انقّدص اَنَماَء نوقفانملا يأ تروُلوَعَيَو .مالسإلا نيد
 َكيتَلوَأ آَمَو هنع َكِلاَذ ٍدْعَب ْنِم متم ٌقيرَف ضرعُي ىَوَتَي مُث هب امكح اميف امه اَنحَطَأَو
 هللا 3 لإ او اذِإَو :منهتلسلال مهيولق قفاوملا نيدوهعملا َنييِمّؤَمْلاِب نوضرععملا

 0 ا ل ا ل د يل دي داطي دمع علبلا فلرشتو

 اوقلخ نحلاو ءاددع تاقولخملا رثكأ مهو رونلا نم اوقلخ ةكئالملاف الإو «تاناويحلا يف بلغألا بسحب اذه :ةفطن يأ

 بيج يف ليربج هخفن يذلا حيرلا نم قلخ ىسيعو «نيطلا نم قل مدآو «سنإلا راشعأ ةعست ردقب مهو رانلا نم

 (لمجلا ةيشاح) .تانوفعلاو ةهكافلا وحت نم قلخي دودلاو «ميرم
 :هتيانعو هللا ديب ىدهملا نأ ىلإ كلذب راشأ :خلإ ءاشي نم ."بختنملا" يف اذك ءضرألا تارشح ميملا ديدشتب :ماوهلاو

 (يواصلا ةيشاح) .هللا ةيانع نود ءادتهالا يف اببس تايالا روهظ سيلف «ةيانعلاب هللا هصخ نم الإ يدتهي الف

 يدوم هل لاقف :ةموصح يدوهي نييو هنيب ناكءرشب هل لاقي نيقفانملا نم لجر يف تلزن :ام5# سابع نبا لاق :خإ نولوقيو
 ىضقف دك هللا لوسر ىلإ الإ ههصاخي نأ يدوهيلا ىأف «فرشألا نب بعك ىلإ قلطنت :قفانملا لاقو د5 دمحم ىلإ قلطتن
 تمصتخا :يدوهيلا لاقف هايتأف ءرمع ىلإ انب قلطنا :لاقو قفانملا همزل هدنع نم اجرخ املف ؛يدوهيلل ع هللا لوسر

 :قفانملل هذ رمع لاقف :كيلإ نيمصاخي هنأ معزو هئاضقب ضري ملف :هيلع ىضقف -هدنع يأ- ه5 دمحم ىلإ اذهو انأ
 مث ؛هيلع لتساو فيسلا ذخأو تيبلا رمع لخدف ءامكيلإ جرخأ يح اديور :هلذ رمع امه لاقف ءمعن :لاقف ؟كلذكأ

 تلزنف «هلوسر ءاضقو هللا ءاضقب ضري مل نم نيب يضقأ اذكه :لاقو -تام يأ- درب ح قفانملا هب برضف جرخ

 ."لمجلا" نم «قورافلا يمسف «لطابلاو قحلا نيب قرف رمع نإ :ليربج لاقو «ةيآلا هذه
 ركذ امغإو ؛مكحلل رشابملا وه لوسرلا نأ :هلضاحو ("مكحيل" يف ريمضلا دارفإ نع راذتعالل هب ناشأ :ةيع غلبملا

 رشابملا هنأل ؛مهنيب لوسرلا يأ "مكحيل" :"نايبلا حور" فو (لمجلا ةيشاح) .لوسرلا يأ هنأشل اميظعت هعم هللا

 .ىىلاعت هدنع هلحم ةلالجب ناذيإلاو لتلَع هميخفتل هللا ركذو «ةقيقح هللا مكح مكحلا ناك نإو ةقيقح مكحلل

 0 ا ا 7 10



 رونلا ةروس هاما رشع نماثلا ءزجلا

 دمعت هلا اتاي وسلا عش نكي نإو هيلا ءىحما رع 2 َنوُضرْعُم مجم قيرف اذ

 نأ . تولع هتّوبن يف اوكش يأ ْأَوُباَتْرأ مأ رفك رم - يفأ نيعئاط نيعرسم
 ) تويطلام كنز ال ؟هيف اوملظي يأ مكحلا يف وسوم هلآ جت
 نهي لوَسَرَو هللا ىلإ اَوَعَد اذإ َنيِنِمْؤَمْلا لّوق نك ا .هنع ضارعالاب

 2 هيب ببعس لكنيح كيتو ةباحإلاب نمط ةكعَس اولوقُي تأ مهي قئاللا لوقلاب

 هعيطي نأب اهرسكو ءاهلا نوكسب هَقَكَيَو هفاخي هلأ شكو ُةَلوُسَرَو هلل عِطُي نَمَو .كاوجحاملا

 550 ة مآ نو اهتياغ َمِمَمَيُأ َدَهَج هّلآب أوُمَسِقَأَو .ةنجلاب 9 نوؤيافلا مه كلو

7 7 
 او

 اجاف يأ :"كرادملا" يفو (يواصلا ةيشاحإ .طرشلاب باوجلا طبر يف ءافلا و ةمئاق ةيئاجف "اذإ" :خلإ قيرف اذإ

 هرجي يدوهيلا لعجف ءضرأ يف امصتخا نيح يدوهيلا همصخو قفانملا "رشب" يف تلزن «ضارعإلا مهنم قيرف نم
 :انيلع فيغ ادهعذإ :لوقواشرفألا دي بعك ىلإ ققانملاولقا# للا كومو لإ
 عم عارسإلا ناعذإلا :جاجزلا لاق .مهوسر مكحب اضر ال مهقحل ابلط ؛ةعاطلا يف نيعرسم يأ لاح :نينعذم

 مهبكر اذإ كيلإ ةمكاحملا نع نوعنتمي تحبلا لدعلاو رملا قحلا الإ كعم سيل هنأ مهتفرعمل مهأ :ىيعملاو ؛ةعاطلا

 كيلإ اوعرسأ مصخ ىلع قح مهل تبث نإو ؛مهموصخل مهيلع كئاضقب مهقادحأ نم هعزتنت الثل ؛قحلا

 رولا فيحلا :فيحي نأ (كرادملا ريسفت) .مصخلا ةمذ يف ممل بجو ام مهل ذخأتل ؛كتموكحب الإ اوضري لو

 (نايبلا حور) .مكح اميف راج يأ هتيضق ف فاح :لاقي «نيبناحلا دحأ ىلإ مكحلا يف ليملاو ؛ملظلاو

 هنأ ىلع هعفرب ئرقو ءاهدعب امو ةيردصملا "نأ" مسالاو ,"ناك"ل اربخ "لوق" بصن ىلع ةماعلا :خلإ لوق

 (اصخلم لمجلا ةيشاح) .ربخلا اهزيح يف امو "نأ"و مسالا

 أرق هنإف ءصفح الإ نيقابلل فاقلا رسك عم اهرسكو ءركب يبأو ورمع يبأل فاقلا رسك عم ءاهلا نوكسب :هقتيو
 هنأب .فاقلا نوكس ضورعل ءاهلا ةرسك ىيقب امنإو ءروسكملا ناكسإب ففخف فتكب "هقت" هبشف ءفاقلا ناكسإب

 دهج" نأ ىلإ هب راشأ :خلإ اهتياغ (نيلامكلا ريسفت) ةروسللا» تنكسأف «ءايلا فذح دعب لغفلا رخنآ تراص

 ؛هلعفب ظفللا نم الدب ردصملا ىلع بوصنم هنأ :امهدحأ :ناهجو هيف :"نيمسلا" يفو «قلطملا لوعفملا ىلع بوصنم

 برضك لوعفملا ىلإ افاضم ؛هعضوم اعوضوم ردصملا مدقو لعفلا فذحف ءادهج نيميلا دهج هللاب مسقأ :لصألا ذإ

 (لمجلا ةيشاح) .كتقاطو كدهج كلذ لعفا :هلوقك مهامبأ يف نيدهتحم هريدقت «لاح هنأ :يئاثلاو «باقرلا



 رونلا ةروس امم رشع نماثلا ءزجلا

 ال يذلا كبس نب ربخ ينل قي ةظاطعأ أوُمِسقت ال هن لق جرام داهجلاب

 لق .لعفلاب مكتفلاخعو لوقلاب مكتعاط نم /2) َنوُلَمْعَت ام ريح هللا نإ هيف نوقدصت
 هب باطع .نيبانلا ىدسو فدع هفعاط نعاولزلا روق نوت اونربتو هللا ارعيطأ
 لع امو أوُدَكَهَت ُهوُعيِطُت نِإَو هتعاط نم َرُمَجح ام مُكحيلَعَو غيلبتلا نم ٌلْيعاَم ِهَيَلَع امن
 اوُلِمَعَو زكم اوُنَماَء َنيِذَلأ هلا َدَعَو .نّيبلا خيلبتلا يأ © يُِمْلآ غلبلا اَلِإ ٍلوُسَرل
 لعافلل ءاببلاب َتيْمَتَمَأ امك رافكلا نع ًالدب ضوآلا ى زْهكفلَحَتَسَيَت سكس
 فِذأأ عيّبيد خط نَتكْيُيلَو ةربابحلا نع الدب ليئارسإ نب نم َمِِلبَق نِم َتيَِلأ لوعفملاو
 افوكلميف دالبلا يف مهل عد ,نايدألا عيمج ىلع هرهظي نأب مالسإلا وهو د ْئَضَتَْأ

 ام. مهل هدعو هللا زخحنأ دقو انمُأ رافكلا نم َدِهِفَوَح ِدَعَب ْنَّي ديدشتلاو فيفختلاب ِمَبَلّدَبْيَلَو

 هاو هعفاعف عفاف م مام مو هسمع عفاف ها ققعف أنيَش ىف تروكر م ال ىتوُدبحَي :هلوقب مهيلع ئثأو «ركذ

 دقو «ةفورعم ةعاط مكنم بلطي يذلا يأ ومكر مأ :ئعملا :ليقو ء«ف وذحم هربخب فوصوم أدتبم هنأ ىلإ ريشي :ريخ

 ًادتبم "ةعاط" نأ ىلإ راشأ :ريخخ (نيلامكلا ريسفت) .لعفلا نود لوقلاب اهنأب ةفورعم ةعاط مكتعاط نأب رسفي

 عحار اذهو هللا ءاضرب زوفلاو داشرلل اولصت يأ :اودتنق (لمجلا ةيشاح) .فوذحم ربخلاو ءةفص "ةفورعم'و
 ام هيلع امنإف" هلوقل عجار (ه 4 :رونلا) ُنيِبُملا غالب لِ لوُسَّرلا ىلَع اًمَوإ» :هلوقو «"متلمح ام مكيلعو" :هلوقل

 لاحلا لحم يف اهرورجب عم يهو ةيضيعبت "نم" :مكنم (يواصلا ةيشاح) .شوشملا رشنلاو فللا ليبس ىلع "لمح
 (لمجلا ةيشاح) .ةوعدلا ةمأو هي يبلل باطخلاو ءلوصوملا نم

 تدقو امك اودعوف كلذ هللا اولأس خنيرعاهملا نآل ةةكم نعرا نعي :اههدحأ :نالوف اهيف :ضرألا يف
 ةكم ضرأ نأل ؛حيحصلا وه :يبرعلا نبا لاق ؛مجعلاو برعلا دالب انأ :يناثلا ءشاقنلا هانعم لاق «ليئارسإ ونب

 (نيلامكلا ريسفت) .ركب يبأل لوعفملاو رثكألل :خل! لعافلل ءانبلاب (لمجلا ةيشاح رصتخم) .نيرجاهملا ىلع ةمرخم
 واو نم لاح :خلإ نوكرشي ال (نيلامكلا ريسفت) .رثكألل ديدشتلاو ءريثك نبال لادبإلا نم :خإ فيفختلاب
 (نيلامكلا ريسفت) .نيكرشم ريغ يأ "ينودبعي"



 رونلا ةروس 00 هاا“ 4 0 رشع نماثلا ءزجلا

 ْمُه َكِبتَلوأَف هب مهنم ماعنإلا َكِلَّذ َدْعَب َرَفَك نَمَو ليلعتلا مكح ف فنأتسم وه
 اوناك نأ دعب نولتتقي اوراصف هن نامثع ةلّتق هب رفك نم لّوأو © َنوقِسفْلا

 ءاجر يأ 2: َنوُمحَرَن ْمَكَلَعَل َلوُسَرلَآ أوُعيِطْأَو ةوكّرلا أوُناَءَو ةَوّلَّصلآ أوُمِيِقَأَو .اناوحخإ

 انل َتريِرِجْحُم أوُرَفَك نيل لوسرلا لعافلاو «ةيناتحتلاو ةيناقوفلاب نب ال .ةمحرلا
 هيي .يه عحرملا 2 وِسنلا َسَقيلَو واقل مهعجرم ُمُهَِوَأَمَو انوتوفي نأب. ضَرألا ىف

 اوغْلَبَي ْمَل َنيِذَلاَو ءامإلاو ديبعلا نم ْرُكْمَمَيُأ َتَكَلَم َنيِذّلا ُمُكَنِذَعَتْسَيِل أوُنَماَ يذل
 ك0 ب. هب سس وقول [يليإ1) فآسدلا رمأ ايقرعو رارسألا نم نع ملكا

 ويضوعللا 1

 باوج يأ فنأتسم هنأ :اهدحأ :هجوأ ةعبس هيف :"نيمسلا" يفو ءفنأتسم "ننودبعي" :هلوق يأ :خ ! فنأتسم وه

 هنأ :عبارلا :"هللا دعو" لوعفم نم لاح هنأ :ثلاثلا «ةيفانيتسا اضيأ ةلمحلاو ءرمضم أدتبم ربح هنأ :يناثلا ءردقم لاؤسل
 هنأ :عباسلا ؛"مهنلدبيل" لوعفم نم لاح هنأ :سداسلا ؛هلعاف نم لاح هنأ :سماخلا ؛"مهنفلختسيل" لوعفم نم لاح

 (لمحلا ةيشاح) .ةثالثلا رومألا نم ركذ امت مهدعول ليلعتلا يأ "ليلعتلا مكح يف" :هلوقو ؛هلعاف نم لاح

 كئلوأف" :لاق كلذلف ؛ناميإلل لباقملا رفكلا ال اهقحب مايقلا مدع يأ ةمعنلا رفك انه رفكلاب دارملا :"لمجلا" يف لاق :رفك

 ةيشاح) .نتفلل ضرعتلا مدع نم معنلا هذه قحب مقي مل يأ ءركذ امت. ماعنإلاب يأ :هب .نورفاكلا :لقي لو «"نوقسافلا مه

 هدعب ام عم "اورفك نيذلا"و «نيتءارقلا ىلع "لوسرلا" لعافلاو «ةزمحو رماع نبال ةيناتحتلاو «رثكألل :ةيناقوفلاب (لمجلا

 ءالوعفم نوكيف هللا زجعم ادحأ ضرألا يف رافكلا نبسحي ال :نيعملاو ؛"اورفك نيذلا" لعافلا ةيناثلا ىلع :ليقو ؛لوعفم

 (نيلامكلا ريسفت) .لوألا لوعفملا فذحف «نيزجعم مهسفنأ اوبسحت ال وأ ءضرألا ف نيزجعم ال

 لسرأ :ليقو «ةيآلا هذه تلزنف ؛هتهرك تقو يف اهيلع لخد دئرم تنب ءامسأ مالغ نأ يور :خلإ نيذلا اهيأ اي
 دقو مئان وهو لحخدف «رمع وعديل ؛ةريهظلا تقو -امالغ ناكو- يراصنألا ورمع نب لدم 75 هللا لوسر
 ثاعاسلا هذه يف اولخدي ال نأ انمدخو انءانبأو انءابآ ىف لجو زغ هللا نأ د :ارم لاك ديوث هع نققكلا

 ”يوانرعلا ةيئاسو است لل اركش الجاسم رف «تلالأ نق ةيآلا هس فسوف دلل 25 يبلا ىلإ هعم قلطنا مث ؛"نذإب الإ انيلع

 (نايبلا حور) .بيلغتلا قيرطب اعيمج تانمؤملا ءاسنلاو نينمؤملا لاجرلل باطخلاو :لإ مكنذأاتسي
 ىلع بوصنم هنأ :يناثلاو «تاقوأ ثالث يأ ينامزلا فرظلا ىلع بوصنم هنأ :امهدحأ :ناهجج و هيف :خلإ تارم ثالث

 (لمجلا ةيشاح) .تاقوأ ةثالث ف تارم ثالث :لاق ثيح لوألا ىلع ىرج حراشلا نكل «تاناذيتسا ةثالث يأ ةيردصملا



 رونلا ةروس هو رشع نماثلا ءزجلا

 تقو يأ ة ةريهظلا نم « 2 نوعضت نيحَو رجفلا وا ٍلَبق نم :تاق وأ ةثالل ُْق

 هدعب ل اهينو ربخ و رك مرج كنق ءاَشِعْلا ةوَّلَص هةماسل رهظلا
 م

 ا 0-0 اس ةيارعإب هم

 «تاروعلا اهيف ودبت اهيف بايثلا ءاقلإل يهو «هماقم هيلإ فاضملا ماق «هلبق ام لحم نم

 ناذئتسا ريغب مكيلع لوحدلا يف حاج نايبصلاو ,كيلامملا يأ َدِهيَلَع لَو ةْيَلَع يوي

 َْلَع فئاط ّرحْصضَعَب ةمدخلل ْكيَلَع َتَروُفاَوَط مه «ةثالثلا تاقوألا دعب يأ 0

 يأ تيل ْمُكَل ُهَل | ُنْيِبِي ركذ ام نيب امك َكِلاَذَك ءاهلبق امل ةدكؤم ةلمحلاو ضخ

 :ةحوسنم :ليق ناذئتسالا ةيآو مهل هربد ام.م2: يكَح هقلحخ رومأب ٌءمياَع ُهّنلاَو ماكحألا

 دوما نأ يف لاقو :"نيح"ل نايب يهو ءراهنلا فاصتنا دح ةريهظلا :"سوماقلا" يف لاق :ةريهظلا نم

 "رهظلا تقو يأ" :هلوق امأو «ريسافتلا بتك رثكأ يف هلثمو «نيحلل نايب راهنلا فاصتنا دنع رحلا ةدش يهو
 ناميلس هليوأت يف لاق ام امأو «باوصلاب ملعأ هللاو «ةريهظلا تقو يأ لصألاو ؛خسانلا ملق نم عقو هلعلف

 .مهفاف «يبلق يف رقتسي الف "نيح"ل ريسفت "رهظلا تقو يأ" :حراشلا لوقف :لمجلا
 هدعب" :هلوقو ."مكل" ىلع فقولاف بصنلا ةءارق ىلع امأو ؛"ءاشعلا" ىلع فقولاف اذه ىلعو ءردقم ربح :عفرلاب

 ثالث تاقوأ يه يأ :2إ يه يأ ."ثالث" :هلوق وهو "هيلإ فاضملا ماقأ' :هلوقو ءاضيأ رّدقي يأ "فاضم

 :هلوقو .رجفلا ةالص لبق نم :هلوق نعي :خلإ الدب (لمجلا ةيشاح) .ةثالثلا فورظلا وهو "هلبق ام :هلوقو ؛«تاروع
 .ةمدقم ةلع "خلإ بايثلا ءاقلإل" :هلوقو .هربخ "تاروعلا اهيف ودبت" :هلوقو «ةثالثلا تاقوألا يأ أدتبم "يهو'

 رجفلا لبق ام نإف ؛رظانلل رهظت يأ «تاروعلا اهيف اودبت «دسجلا نم اهيف بايثلا ءاقلإل ةثالثلا تاقوألا كلت يأ :يهو
 (نيلامكلا ريسفت) .سكعلابف ءاشعلا دعب امو ةريهظلا امأ :ةظقيلا بايث سبلو مونلا بايث حرطو «عحاضملا نع مايقلا تقو

 كرت يف سانلا نوات نكل ءال :ليقو ةخوسنم :ليق "مكناعأ تكلم نيذلا مكنذأتسيل'" :هلوق عي :ناذئتسالا ةيآو

 امبرف ؛ءلاجحألاو مهباوبأ ىلع روتس مهل نكي مل سانلا نأ" :نن5# سابع نبا نع يقهيبلاو دواد وبأ ىور هب ناذئتسالا
 ؛لاجحلاو رتسلا اوذختاف قزرلا مهيلع هللا طسب مث ,ناذئتسالاب هللا مهرمأف ؛هلهأ ىلع وهو همداخ وأ هدلو لجرلا أحاف
 (نيلامكلا ريسفت) ."ةيآلا كلتب لمعلا اوكرتو اونواهتف «ناذئتسالا نم مهافك دق كلذ نأ سانلا ىأرف



 رونلا ةروس هام رشع نماثلا ءزجلا

 رارخألا آييأ كي , ٌلَفطألآ بادو .ناذئتسالا كرت يف ١ سانلا نوانق نكلو ءال :ليقو
 سا ا لا ل ا 5 7 32 راو دم

 رارحألا يأ ٌمِهِلَبَق ني يذلا َنَدَْتْسَآ امك تاقوألا عيمج يف اوُيِذَعَتْسِيِلَف َمْلُحْل
 آسيا َنِم ُدِعوَفْلاَو تو ةيكحخ درع هلو جياد دكت هلل ُنْيَبُي كلل ذك رابكلا

 ٌحاَنُجح كِومَلَع سيق كلذل ا ةيكت ىلا خيي 5 ضينط» ع ثق
 تَجِربَتُم َرْيَغ رامخلا قوف عانقلاو ءادرلاو بابلجلا نم هبات د نأ

 ُيَح اهنعضي ال نأب َبْفِفَْعَتَسَي نأو لاخلخو راوسو ةدالقك ةيفخ قتيري تارهظم
 ا 4 م ىمع | ىلع سيل .مكبولق 5 مي (2ز) ميلع مكلوقل عيِمَس هلو قه , يد #2 هع 5 3 د لا | 2 <

 اني نواح ان نكلو «تسنا ام هللاو تحسن نولوقي :لاق كيح ريبح نب ديعس نع يور اهك يأ 3 ا

 هذه يف ناذئتسالا ميلعت بسانملاف كلذ عمو «ءاطولاو ءاطغلا ةرثكل يأ :خإ نكلو (يواصلا ةيشاح) .سانل

 (يواصلا ةيشاخ) .ةليمجلا قالخألاب نيقلختم اونوكيل ؛كيلامملاو نايبصلل خب بس
 مث ءركذلا تيملا نسأ نم ةدملا هذه حرطت اذلو «ةنس ةرشع اتنثا مالغلل غولبلا ةدم قدأ نأ ملعا ؛غولبلا يأ :ملحلا

 حرطت اذلو ؛راتخملا ىلع نينس عست ةيراجلل هتدم ندأو ءكلذ ىلع هتالص ةيدف ىطعتف هرمع نم يقب ام بسحي

 ءابلا نأ ىلإ هب راشأ :للإ تارهظم (نايبلا حور) .ةيدفلاب اهتالص طاقسإ ىلإ جاتحت الف «ىثنألا تيملا نم ةدملا هذه

 .هسفنب ايدعتم هوركذي مل ةغللا لهأ نأ هديؤيو ءريثك يدعتملاب مزاللا ريسفت نأ عم .دعتم. رسف اذلو ؛ةيدعتلل

 لوعفملا يف ءابلا ةدايز ىلإ ةراشإ هنإ :لاق نمف ؛مهوت امك ديرحت هنإ :لاقي يح هموهفم يف ةذوخأم ةنيزلا تسيلو
 :هلوق ف اهئافحإب نرمأ اميف :ةيفخ (لمجلا ةيشاح) .لاحرلل اهتنيز ةأرملا راهظإ :جربتلا :"راتخملا" يفو ءأطحخأ دقف
 (نيلامكلا ريسفت) .اهئافخإب رمؤي مل ام اهوحنو متاخلا نود خلإ ةدالقك "نهتنيز نيدبي الو"

 اوك ال اونَمآ يبقا اهي اَيإ» لزن امل :ام5# سابع نبا لاقف ءاطوزن ببس يف ءاملعلا فلتخا :خلإ ىلع سيل

 :اولاقو ءجرعلاو يمعلاو ئمزلاو ىضرملا ةلكاوم نع نوملسملا جرحت (9١:ءاسنلا) (لِطاَبْلاِب كتي كلانا
 «بيطلا ماعطلا عضوم رصيي ال ىمعألاو «لطابلاب لاملا لكأ نع ىلاعت هللا انا دقو لاومألا لضفأ ماعطلا

 هقح قوتسي الو «لوانتلا نع فعضي ضيرملاو ؛ماعطلا ىلع ةمحازملا عيطتسي الو «سولجلا نم نكمتي ال جرعألاو

 جرعألاو ىمعألا ةلكاوم يف مكيلع سيل يأ ؛"يف" نيعمب "ىلع" نوكتف اذه ىلعو «ةيآلا هذه تلزنف ؛ماعطلا نم
 نأ فوخ ءاحصألا ةلكاوم نع نوحرحتي اوناك ةعامجلا ءالؤه نأ :اهوزن ببس :ليقو ءجرح ضيرملاو

 - :بيسملا نب ديعس لاق :خلإ ىمعألا ىلع سيل (يواصلا ةيشاح) .اههاب ىلع "ىلع'ف اذه ىلعو ؛مهورذقتسي



 رونلا ةروس مام ظ رشع نماثلا ءزجلا

 ْىَلَع جرح لَو مهيلباقم ةلكاؤم 770027 الَو َجَرَح جَرغألا ىلع او رح
 قف ْمَكِبآَباَ توُيب وأ مكدالوأ تويب يأ َرَكِتوُيب ْنِم اوت نأ عسفيا

 ٍتويب 8 حِمعَأ ِتويب 1 مُكَتاَوَحأ تويب 3 مَكناَوْخِإ تويب 5 كِعَهمأ

 مر د

 ةومتنرخ يأ :هنعافم رتكأتم م وأ كيد توب وأ مكلوخأ تبويب زأ كيت

 تويب نم لكألا زوجي :ىنعملا هتدوم يف مكقدص نّم وهو كعيِدَضَوَأ مك ريغل

 2ر8 ةاافتما# هدهد هااهما# كاف همت هتاف ف مهاضر ملع اذإ يأ ءاورضحي مل نإو ركذ نم

 ماوس اج

 امم اولكأت نأ مكل انللحأ دق نولوقيو «مهباوبأ حيتافم مهيلإ نوعفديو مهلزانم اوقلغأ اوزغ اذإ نوملسملا ناك -

 ءمهل ةصخر ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف ءبيغ مهو اهلحدن ال :نولوقيو ءكلذ نم نوجرحتي اوناكف ءانتويب يف
 . كرادملا" ىف امك

 ,مهيبأل مهاومأو مهنأ رابتعاب مهدالوأ تويب مهسفنأ ىلإ ةفاضملا "تويبلا" نم دوصقملا نأ ديري :مكدالوأ تويب يأ

 تويب نأ ملعيف «يقابلا هيلع فطعيل ؛هركذ امنإ :ليقو .هسفن تيب نم لكألا نع جرحلا يفن نايب يف لئاط الف الإو

 تويب نم "هحتافم متكلم ام" نم دارملا نأ :هقيقحتو :خلإ هومتنزخ يأ (نيلامكلا ريسفت) .هسفن تويبك براقألا

 (نئازخلا كلم دقف حيتافملا كلم نم نأل كلذو ءاظفح وأ ةلاكو ةمعطألاو ةعتمألاو دوقتلا نم هنئازخ متكلم ام

 يأ "مكريغل هومتنزخ يأ" :هلوق ىلع :"لمجلا" يف لاقو (يدمحألا ريسفت) ؛ةرورضلا ردقب لكألا زوجيف
 هتعيض يف هميقو لحرلا ليكو كلذب ىيع" :ا# سابع نبا لاق «هيلع ءالكو اونوكت نأك مكريغل هومتظفح
 ."بيطخلا" يف هلثمو :"هتيشام نبل نم برشيو هتعيض رمث نم لكأي نأ هيلع سأب الف ؛هتيشامو

 لكأي الف ؛ماعطلا نم ءيشب ةأرملا هفحتتف ءهنبا وأ هيخأ وأ هيبأ تيب لخدي لحرلا ناك :يدسلا نع :خلإ زوجي ىنعملا
 (نيلامكلا ريسفت) .ةنيرق وأ نذإب جراح نم هب مهاضر ملع اذإ يأ تلزنف ؛هيف سيل تيبلا بر نأ لحأ نم
 مهاضر ملعي مل ولو ركذ نم تويب نم لكألا زوجي :ليقو «ءاملعلل نيلوق دحأ اذهو «ةنيرقب ول يأ :خلإ ملع اذإ
 الف .مهاضر ملعب اطورشم ناك ثيح لوألا ىلع :تلق نإف .حامسلاو فطعلا يضتقت مهنيب يلا ةبارقلا نأل ؛هب

 ملعي ال نأ مهيف طرشلا لب «ةنيرق ىندأ مهيف يفكي ءالؤه نأب :بيحأو «بناحألا نم مهريغ نيبو مهنيب قرف

 (يواصلا ةيشاح) .ةنيرق وأ نذإلا يفر ةأديإلا لع نع دب د0 بناس ينم ' مهريغ فالخب ءءاضرلا مدع

 ؛ركذلاب ءالؤه صح كلذلو ؛كلذ وحنو ةقادصلاو ةبارقلاك ةلادلا هتنيرقب وأ نذإلا حيرصب يأ :هب مهاضر

 اورضحي مل نإو ءاهومتلخد اذإ ءالؤه لزانم نم اولكأت نأ حانج مكيلع سيل نعي ؛مهنيب اميف طسبتلا مهدايتعال

 (نايبلا حور) .اولمحتو اودوزنت نأ ريغ نم اوملعي ملو



 رونلا ةروس 26 رشع نمافلا ءزجلا

 تش عمجج «نيقرفتم اقاكشأ 3 نيعمتج ًعيِمَج ارلكأت نأ 1 ْرَكِيَلَع مة

 مُيلَخَو اًذِإَف لكألا كرتي هلكاوي نم دجي هل اذإو ءهدحو لكأي نأ ٍجّرحت نميف لزن

 هللا دابع :ىلعو اانيلع ةولسلا : اولوق يأ كيفنأ َنِلَع اوُمِلَسَف اهيف لهأ ال مكل اًنوُي
 امي ةخخسن يفو دجاسملاك

 كبضتم مهيلع اوملسف لهأ امي ناك كإو .مكيلع د درت ةكئالملا نإف ؛نيحلاصلا
 "اويلسفا :هلوقل ليلعت

 رص اغا اجدع 2 ووو“ لك 2 ةيخج_ ,

 بسيآلا مكل هللا نريبي كللاذح اهيلع باثم هبوط ةككوبم هللا دنع نه "يبيح

 ايي : .تريلال سأل مكدم لامع كل لمشم يأ

 أ ْلَع لوسرلا يأ ءْهَعَم اوُناَك اَذِإَو -هلوُسَرَو هَل اوُنَماَء َنيِذَلا َنوُئيْؤُمْل
 ما َنيِذَلا نإ ُهوُذَعَبسَي ٌقَح مه راع ضورعل ْاوُبَهدَي ّْرَل ةعمجلا ةبطخك
 5 هاوي خا 8 اا اَذِإَف 1 هّللاب رو  نييفلآ - كلبتلوأ

 نم قيرف ناك قبيح «هلبق نيب ام سنع نم رخآ مك نايبل قوسم قئاتسم مالكا "5 ع
 ثكميو لكأي ال لجرلا ناكو «نيدرفنم مهماعط اولكأي نأ نوجرحتي ةنانك نم ورمع نب ثيل نيك نينمؤملا
 ."دوعسلا يبأ" نم «ةيآلا هذه تلزنف ءائيش لكأي مل هلكاوي نم دجي مل نإو ءهعم لكأي افيض دجي ىح هموي

 ملسف كتيب لهأ ىلع تلحد اذإ" :اعوفرم سنأ نع - حيحص نسح :لاقو - يذمرتلا ىور :+! ةكئالملا نإف
 نولامكألا ريا "كافي لقأ ىلغو كايلغ ةكرب نكت مهيلغ
 ءرصح ةادأ "امنإ"و «نيقفانملا مذب ضيرعتلاو نيفئاخلا نينمؤملا حدم ةيآلا هذه نم دوصقملا :للإ نونمؤملا امنإ

 6 هللا لوسر اونذاتسي يأ :2إ هونذأتسي ىتح (يواصلا ةيشاح) .هربح "اونمآ نيذلا" :هلوقو ءأدتبم "نونمؤملا"و

 هتداعو هنديد نإف ؛قفانملا نع هيف صلخملل زيمملاو هتحصل قادصملاك هنأل ؛مهفامإ لامك يف هرابتعاو ءمه نذأيف

 بولسأ ىلع ادكؤم هداعأ كلذلو ؛هنذإ ريغب هلي هللا ةيسربوبناخ نع باحنلا ف درك مينو هي هرازفلاو للسعلا

 ندأتسملا نأ فيفي هنإف غ5: رونلا) © ِهِلَوّسَرَو هللاب َنوُنِمْوي يذلا كعلوأ فلل وتو امشي َنيِذَلا نإ: :لاقف غلبأ

 (يواضيبلا ريسفت) :كلذك سيل كذإ ريغب بهاذلا 1 قلك دز نمؤَم

 (يواضيبلا ريسفت) .نيدلا رمأ ىلع ايندلا رمأل ميدقت هنأل ؛روصق رذعل ولو ناذئتسالا نإف «نذإلا دعب يأ :+2! رفغتساو



 رونلا ةروس ام رشع نماثلا ءزجلا

 :اولوق لب !دمحم اي :اولوقت نأب اًطخت مُكِضَب اعدك حني لولا اع اول ل

 تريزا ُهَللأ ُمَلْعَي َدَق تّوص ضفحو عضاوتو .نيل يف !هللا لوسر اي !هللا يبن اي
 ةيفحم ناذئتسا ريغ نم ةبطخلا ىف دجسملا نم تكوجرخب يأ ناو كج ولا

 هلوسر وأ هللا يأ َهرْمَأ َنَع َنوُفِلاَخْخ َنيِذَلِرَذَحَيلَف ءقيقحتلل "دق"و «ءيشب نيرتتسم
 ىف "اذ هللا بقا أ .ةرخآلا ف 2 ةيلإ قب ُباَذَع مُهَيِصُي وأ ءالب ُةتَتِف مَُيِصْن نأ 50

 "ا

 نم هيلع نوفلكملا اهيأ ا مَلْعَي دق اذيبحو ًاقلجخو لم ضرألاَو ِتوَمّسلَ

 ,نوكي ئم يأ «باطخملا نع تافتلا هيف ِهيلإ تروعَجري موي ملعي َو قافنلاو ناميإلا

 2 ٌمِلَع اهريغو مهلامعأ نم ٍءْىَس ٍلكي ُهّنلآَو ٌرشلاو ريخلا نم أولي امي هيف مُهْكبتيف
 هودان لب !مساقلا ابأ اي :اولوقتف هتينكب الو !دمحم اي :اولوقتف ءهمساب هودانت ال ئيعمب هؤادن يأ :اولعجت ال

 بر لوسر اي !نيلسرملا مامإ اي !هللا يبن اي !هللا لوسر اي :اولوقت نأب ريقوتلاو ميركتلاو ميظعتلاب هوبطاخخو
 الو هتايح يف ال ؛ميظعتلا ديفي ام ريغب يبنلا ءادن زوجي ال هنأ ةيآلا نم ديفتساو «ءكلذ ريغو !نييبنلا متاح اي !نيملاعلا

 ءاعد اولعجت ال هانعم :ليقو ؛ةرخآلاو ايندلا يف نوعلم رفاك وهف ٌدي هبانجب فختسا نم نأ ملعي اذهبف «هتافو دعب

 نإف ؛باجي ال امبرو «هتوعد باجي اممرف ةحاح هلأسي مكينغ مكر يقف ؛مكريبك مكريغص وعدي ام لثم هبر لوسرلا
 (ةدايزب يواضلا ةيشاخ) .ةياحتسم ةعومسم 5 لوسرلا تاوعد

 ثادحإ وأ فاعرل دحأ جرخي ال ناك :لتاقم نع هليسارم يف دواد وبأ جرخأ اميف ةصقلا ليصفتو :لإ هللا ملعي دق

 نم نيقفانملا نم ناكو «هيديب هريشي دبي يبلا هل نذأيف ؛ماهإلا يلت لا هعبصإب هيلإ ريشي دقي يبلا نذأتسي ىح
 «ج خي يح هرتسيف «هبنج ىلإ قفانملا ماق نيملسملا نم لجر نذأتسا اذإ ناكف ,دجسملا يف سولجلاو ةبطخلا هيلع لقثي

 نم نوجرخي نيذلا هللا ملعي :نيعملاو :لإ ملعي دق (نيلامكلا ريسفت) ."نوللستي نيذلا هللا ملعي دق" :هللا لزنأف
 (نايبلا حور) .هب ناصتحالاو راتتسالا :ءيشلاب ذوللا :"سوماقلا' يف لاق «ةيفح ىلع ًاليلق ًاليلق ةعامجلا

 نوذواليو اللست مكنم نوللستي يأ «لعفلا نعم نم ردصملا ىلع بوصنم هنأ :امهدحأ:ناهجو هيف :خإ اذاول

 ىضم اذإ :للست نم :خإ نوجرخي يأ (لمجلا ةيشاح) .نيذوالم يأ لاخلا عضوم يف رلصب هنأ :يناثلاو ءاذاول

 ؛لاحلا ىلع هباصتناو هرتسلا يعم. ةذوالملا نم :خلإ نيرتتسم (نيلامكلا ريسفت) .ةيفخ بهذو :جيردتو ّنأتب جرحو

 (نيلامكلا ريسفت) .امايق ماقك اذايل :لاقي "ذال" ردصم ناك وأ ؛هلعف يف اهتحصل ؛هردصم يف نيعلا ةحصو

 (بيطنخلا ريسفت) .رذحلا عقوي يأ :رذحيلف



 ناقرفلا ةروس ه4 و رشع نماثلا عزجلا

 امد لا كرا اهلإماَعَم نوعا َنيلَلَرَ الإ ةيكم ناقرفلا ةروس

 ةيأ لوعبس و عبس يهو ندمف

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ءِدَبَع ْىَلَع لطابلاو قحلا نيب قرف هنأل ؛نآرقلا َناَقَرْفْلَأ َلَّرَن ىِذلا ىلاعت َكَراَبَت

 ا
 سل

 ب 0 را ل 33 ا 9 يع يبت د 1 يع 0 ل 00086 د 15 هلم

 كلملا ىف كيرش هل نكي ْمْلَو اَدلَو دِخَتَي ْمَلَو ضّرألاَو ِتاَونَمَّسلا كلم هَل ىذلا .هللا
 هع 6# مك مد 51 علك ن1 هاش دنع د1 رش ةقخو
 20 اريدقت ءهرّدقف قلخي نأ هنأش نم ءىس لك قلخو

 مراكمو «هتلدأو ديحوتلا ماكحأ ىلع اهلامتشال ؛لطابلاو قحلا نيب قرفي امي نأل ؛كلذب تيم :ناقرفلا

 ىلاعتو ءيش لك نع ديازت يأ :ىلاعت (لمجلا ةيشاح) .ةرجحلا لبق تلزن يأ :ةيكم .داعملا لاوحأو «قالحخألا

 "نايبلا حور" يف امك «ريخلا رثاكت نيعمج اضيأ ءيجيو (بيطخلا ريسفت) .هلاعفأو هتافص يف هنع

 ةدحاولا ةروسلاف ؛لكلا هب ىمسي امك ضعبلا هب ىمسيو يأ : :نارقلا ,نيييشلا نيي: لصف يه قرف ردصم :تاقرفلا

 ةلمج هب داري نأ حصيو ءاضعب وأ الك لطابلاو قحلا نيب قرافو رشبلل زجعم هنأل ؛اناقرف ىمسي عيمجلاو ناقزفا ست

 (يواصلا ةيشاح) .لزنيس امل ةبسنلاب لبقتسملا ئيعميو «كاذ ذإ لزن امل ةبسنلاب هتقيقح ف المعتسم "لزن" نوكيو «نآرقلا

 ف عامجإلا يزارلا مامإلا ىكحو «ةكئالملا ىلإ لسري مل هي هنأ :يقهيبلاو يميلحلا ركذ اذك :كإ سنإلا يأ

 مهجورخ ىعدا نمف «ةكئالملا معي نيملاعلا ظفلف املا اوبس ام ملاعلا :يكبسلا لاق نكل ؛ءكلذ ىلع ةيآلا ريسفت

 (ت) . بهاوملا' يف اذك ؛عومسم ريغ يزارلا لثم نع عامجإلا ةياكحو «نايبلا هيلعف مومعلا اذه نم
 هلاسرإ يف نكلو ؛ةكئالملاو سنالاو نجلا م مهلك نيفلكملا نإ :يعاقبلا لاق :"بيطخلا" يف :ةكئالملا نود

 ,مهيلإ لسري مل هنأ ىلع عامجإلا "عم را -" ىلع هحرش يف ىلحم ا لالجلا لقن دقف «ءاملعلا نيب فالح ةكئالملل

 واولا عمج :خيشلا نبا لاق :"نايبلا حور" فو .ظفحي مل نم ىلع ةجح ظفح نمو ؛مهيلإ لسرأ هنأب حرص هريغو
 سانجأ ةلمج نم ناك نإو ةكئالملا سنج نإف ؛سنإلاو نحلا سنج نم ءالقعلا دارفأ قارغتسا دوصقملا نأل ؛نونلاو

 .اعيمج امهيلإ لوسر وهف «سنإلاو نجلا الإ نيملاعلا نم قبي ملف «ةكئالملا ىلإ الوسر نكي مل 3:3 يبنلا نأ الإ ملاعلا

 در هيف "خإ كيرش هل نكي مل" :هلوقو :دوهيلاو ىراصنلا ىلع در هيف "ادلو ذختي ملو" :ىلاعت هلوق :خلإ هل يذلا

 لدي ام ىلع هبن مث هيف همواقي امو هماقم موقي ام ىفن مث .ههوجو عيمجب كلملا تبثأف «مانصألا دابع ةيونثلا ىلع

 هتاذ ءيشلا يف لخد هنإ :لاقي ام كلذب عفد :خإ هنأش نم (يواضيبلا ريسفت) ."خلإ ءيش لك قلخو" :لاقف هيلع

 (يواصلا ةيشاح) .مودعملا وهو «قلخلا هب قلعتي نأ هنأش ام ءيشلاب دارملا نأب باحأف :هتافصو ىلاعت



 ناقرفلا ةروس 645 رشع نماثلا ءزجلا

 َّ مانصألا يه هلو ةريغ يأ هللا يأ هنود نِم رافكلا يأ أوُدَخَتََو .ةيوست هاوس

 يأ اًكْهَن اَلَو هعفد يأ اًرَص ٌمهِسْفنَأِل َتوُكِلَمَي اَلَو توُقَلح ْمُهَو ايش وقل
 انعب يأ اًروشُد اَلَو دحأل ًءايحإو دحأل ةتامإ يأ َةوّيَح لَو اَنَوَم َن وكلم لَو هرج

 ,ُهَناَعَأَو دمحم ُهْنَرَْفَأ بذك كف لِ نآرقلا ام يأ آَذَه نإ اور ىوذلا َلاَقَو .تاومألل
9 : 

 © رورو املا َدَقف :ىلاعت لاق «باتكلا لهأ نم مهو و موق ِهِيَلَع

 ةروطسأ عمج .مهييذاكأ تريلا ْرِطَسأ وه اضيأ أَوُلاَقَو .امهي يأ ءابذكو ارفك

 0 3و وجو وموسم دمع تع دم ةمدديموب مديعع ماسالا معا 06 اَهّبَتَححَأ مضلاب

 قلخلا نإ ليقلا اذه ببسو ؛ةلصافلا ةياعر لحأل ؛ًابلق ةيآلا يف نأ نم مهضعب هلاق امع باوج :خلإ ةيوست هاوس
 ؟هيلع فطع فيكف «ريدقتلا عمم قلخلا نأ نم رخآ ضعب هلاق امعو ؛ثداح قلخلاو يلزأ ريدقتلا ذإ ؛هنع رخأتم

 ,هداجيإ دعب ءيشلا ةيوستو «ةيوستلا نيعم ريدقتلاو ءمدعلا نم جارخإلا ئيعمت. انه قلخلا نأ :باوجلا لصاحو

 (لمجلا ةيشاح) .فطعلا حصو ةرياغملا تلصحف

 درلاب امهيف فرصتلا ىلع ةردقلا سفن وه امهكلم نأ دري الف ءامهيف فاضم ريدقت ال ىعملا لصاحل نايب :هرج
 لصاحل نايب :خ! ةتامإ يأ (نيلامكلا ريسفت) .فاضملا ريدقت ىلإ ةجاح الف ؛كلملا مزاول نم يه وأ ؛بلجلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .ءايحإلاو ةتامإلا هانعم سيل ةايحلاو توملاف الإو «ىيعملا
 (يواصلا ةيشاح) .ىلاعت هناحبس هللاب ةقلعتملا مهبيذاكأ رثإ نآرقلاب ةقلعتملا مهليطابأ ركذ يف عورش :خلإ لاقو
 .هدنع نم تارابعب اهنع ربعي وهو ةيضاملا رابخألاب هل نوتأي مههِإ :اولاق ثيح دوهيلا مهي اودارأ :باتكلا لهأ

 يف لاقو «ضفاخلا عزنب بوصنم "املظ" نأ ىلإ هب ريشي :امُه يأ (يواصلا ةيشاح) .هل مهتناعإ ئعم اذهف
 ضفاخلا عزنب بوصنم وه وأ ؛«نييدعتم نالمعتسي "ىتأ"و "ءاح" نإف ؛"اوؤاج"ب بوصنم "املظ" :"”لمجلا"

 6 ؛حراشلا هيلع جرد يذلا وهو

 .ثيدحلاو نآرقلا بيرغل عماجلا باتكلا مسا "نيبيرغلا" يف اذك «بيذاكألا نم نولّوألا هرطس ام :خلإ مهبيذاكأ

 (نيلامكلا ريسفت) .ريطاسألا ليواقألا كلتو ؛ليواقألا هل فرز اذإ نالف ىلع رطس :"ةياهنلا" يفو (نيلامكلا ريسفت)
 يأ اهخسن بلط يأ "اهخستنا" :هلوقو (نايبلا حور) :بتكي ال اكتِلَع هنأل ؛هل بتكت نأ رمأ يأ :اهبتتكا

 :هلوقو ءبتكي ال هنأب نوفرتعي مهنأل ؛هل خسني نأ هريغ رمأ يأ "اهخخستنا"ب قلعتم "هريغب" :هلوقو ءاهتباتك

 ."لمجلا" نم ؛ءبتكيل بتاكلا ىلع ءاقلإلا وهو يلصألا هانعم ءالمإلاب دارملا سيلف يأ "هيلع أرقت"



 ناقرفلا ةروس ه4 7 رشع نماثلا ءزجلا

 ةودغ  ٌدليِصْأَو ةَركُب اهظفحيل ِهْيَلَع أرقت ْلَمَت ّىِهَف «هريغب موقلا كلذ نم اهخستنا
 ضزألاَو تويَمّسلا ىف بيغلا ٌرييلَآ ُمَلْعَي ىثلا ُهَلَرنَأ لَ :مهيلع ادر ىلاعت لاق ءايشعو

 داقطلأ لأ لوس اذنه ٍلاَم .اولاقو 9 20 امي هوس هن

1 

 شاعملا بلطل ( دقارسأل يق يشنلا ىلإ 5 7 .هقفني ءامسلا نمزنك ٍِ نقل

 'لكأن" .ةءارق قو. اننا ىفتيف اهراق نم يأ اهني لكحأَيإ تادسب اة دل نوكأ

 نورفاكلا يأ تروملاطلا َلاَقَو ان انيلع ةيزم هل نوكيف نحن يأ - نونلاب -

 :ىلاعت لاق .هلقع ىلع ابولغم اعودخم مكب يفعل الجر لإ روُعِبَتَت ام نإ نينمؤملل

 هعم موقي ِكلم ىلإو هقفني ام ىلإ جاتحملاو روحسملاب َلَثمَأْلا كلَ | اوبَرْس فب رطأ

 ريمخ رئاكت َكَراَت .هيلإ ًاقيرط (9 ليس َنوُعيِطَعْسَي اَلَق ىدهلا نع كلذب اولَصَق رمألاب

 .ةباتكلا فرعي ال ايمأ ناك قي هنإف ؛ةباتكلا ةقيقح ال «هريغب لقنلاو خسنلا ةباتكلاب مهدارم نأ ديري :اهخستنا

 لصح ءيش ّيأ :نيعملاو :3:4ع لوسرلا قح يف اولاق يلا مهحئابق ضعب يف عورش :خلإ اولاقو (نيلامكلا ريسفت)
 ؛لعفن امك قزرلا بلطل قاوسألا يف يشميو ؛لكأن امك ماعطلا لكأي هنوك لاح ةلاسرلا ىعّدي يذلا اذه

 ءاله ئعمب. "الول" باوج هنأل ؛بصتنا :خلإ نوكيف (يواصلا ةيشاح) .هب ءازهتسالا قيرطب الوسر هايإ مهتيمستف
 (نيلامكلا ريسفت) .ماهفتسالا مكح همكحو

 (يواصلا ةيشاح) .اولاق اميف دحلا زواحجو ملظلا فصوب راعشإلل ؛رامضإلا عضوم يف راهظإ :خإ نوملاظلا لاقو

 نيسلا حتفب رحس اذو ءارحاس يأ رحس يذ 5 بسنلا نم روحسملا نوكي نأ زوجيو ءرحسلا نم :اروحسم
 .لقعلا لالتخا وهو همزال انه رحسلاب دارملاف ي ) ةولعإ ايولغف (نيلامكلا ريسفت) .اكلم ال ارشب يأ ةئرلا وهو

 كلتب ءالؤه فصو نم ءدمحم اي بجعت :يأ يبججعتلا ماهفتسالا ليبس ىلع هندي هللا لوسرل باطخ :خلإ رظنا
 (يواصلا ةيشاحإ .مهلالض يف اببس تنتاك ىلا فاصوألا

 مزلتسم لامك لكل عماج فصولا اذه نأ ملعا [زيلامكلا ريسفنإل رينا ةرقك يهو ؛ةكرببلا نم] :لا كرابت

 - "ىلاعت"ب هرسف هيزنت ماقم مدقت ام. ناك املف «هبساني امم ماقم لك يف هريسفت نسحيف ذئنيحو فلا للك قا



 ناقرفلا ةروس ه7 رشع نماثلا ءرخجا

 ىرَجت ٍتَّنَج ناتسبلاو زنكلا نم اولاق يذلا قلل م اع قلل لمَ آش نإ َىِذَلأ
 ري اريعغ" نم لدب

 دو ص

 كل مرجلاب لحج ةرعآلا يف اهايإ ةيطعي نأ ءاش هنأل ؛ايندلا ف يأ ُرَهألا اًهِيَحح نِم
 يقبأو ريحخ هنألور

 نمل اًكَدكعَأَو ةمايقلا ةعاشلاب أوُبَّدُك لي .افانيوسلا عفرلاب ةءارق فو ابا م 006

 أوعوس ٍديِعَب ناكم نة اذإ .ةكعشيف يأ ةرعسم اران 85 ًريِعَس الاب ل ع
 رينلا يأ # ْ 5 3

 ءاديدش انوص (29 اَريِفَرَو بضغلا نم هّردص الغ اذإ نابضغلاك انايلغ اًظُيَعَت اَه

 نأب. :فيفحتلاو فيدشتلاب اَقّيَض ناك م أقل آَذِإَو .هملعو هتيؤر ظيغتلا عامسو
 ريثك نبال رثكألل

 مل ىلا 1 مب

 هاعاو ماهاصم هع ةفدعيو ويعفو هاف هع هوقو." ؛"اناكم نم لاح اهنم و ؛ مسؤول قرا

 ءايربكو ةمظع ماقم ةروسلا رحخآ يف ينأي ام ناك املو «"هريخ رثئاكت"ب هرسف ءاطعإ ماقم انه ام ناك املو -

 (يواصلا ةيشاح) .ماقم لك يف لاقي اذكهو ؛"مظاعت"ب هرسف
 يف هل نوكي ام دعوب افانتتسا عفرلاب :ركب يبأو رماع نباو ريثك نبال ةءارق فو «ءازجلا لحم ىلع افطع ءرثكألل :مزجلاب
 ركذ نع يلاقتنا بارضإ :خإ اوبذك لب (نيلامكلا ريسفت) .ينايبلا ال «ءادتبالا يأ يوحنلا فانيتسالا نم دارملاو «ةرخآلا

 .اهدقوأ :رانلا رعسأ :”سوماقلا" يف :ةرعسم (يواصلا ةيشاح) .باذعلا عاونأ نم ةرخآلا يف مهلآم نايب يأ ؛مهحئابق

 يف لاق «هريغو "دوعسلا ىبأ" نم ءدعبلا يف رظانلا ىأرمب تناك اذإ يأ "ريعسلا"ل ةفص :مهأر اذإ
 نوزومي مف :ةزغاشألا فال ,ةايمللاب ةطورشتم ةيؤرلا نأ ىلغ.مهتم'ءانب ةلزتعملل ليوات انهو :"بيطخلا"
 عنام الو "نينيع اه نإ" :ثيدحلا يف ءاج امك اهنيعل ةقيقح ةيؤر يأ مهأر اذإ :"لمجلا" يفو «ةقيقح اهتيؤر

 ؟نينيع اه لهو :اولاقو 55 هللا لوسر نم اورسفتسا اذإ :هصخلم "بيطخلا" يف ثيدحلا لقن اضيأو «هنم
 ."ديعب نم مهتأر اذإ" :ىلاعت هلوق عمست ملأ" ءمعن :لاق

 ؛عمسي وهو نايلغلا وهو هيلع لدي ام هب دارملا نأ ىلإ الوأ حراشلا راشأ ؛ءعمسي ال ظيغتلا ناك امل :خلإ اوعمج

 ؟عمسي ال ظيغتلا :ليق نإ :"نيمسلا" يفو ؛ملعيو ىري :ظيغتلاو ؛ملعلاو ةيؤرلا عامسلاب دارملا نأ ىلإ ايناثو
 :هريدقت فذح ىلع هنأ :يناثلا ءاهظيغت توص يأ فاضم فذح ىلع هنأ :اهدحأ :هجوأ ةثالث نم باوجلاف

 :يأ نيئيشلا لمشي نعم "اوعم#" نمضي هنأ :ثلاثلا ؛هب قيلي ام ىلإ دحاو لك عجريف ءاريفزو اظيغت اوأرو اوعمس
 (لمجلا ةيشاح)إ .اريفزو اظيغت اهل اوك ردأ

 مدقت نايب "اهنم"و ,ناكم يف يأ "اناكم اهنم" :هلوقو (بيطخلا ريسفت) .ةناهإ حرط اوحرطا يأ :اوقلأ اذإو
 (بيطنخلا ريسفت) .ريعسلا ىلإ دئاع ريمضلاو (يواضيبلا ريسفت) ؛هنم الاح راصف



 ناقرفلا ةروس 00 ه4 4 0 رشع نماثلا ءرجلا

 ؛لالغألا 9 لدا ىلإ م تنرف دق دو نب هل ةفص لصألا يف هنأل

 رانلا ةفصو ديعولا نم روكذلا كيل وكن جايك ارث 3 كييف
 ميو

 دل اة 5

 ام مهدعو يراك ةمزال لاح َنيِدِادَح َوُءآَشَي ام اَهيِف 7 .اعجرم 2 3 اريصمَو

 ىلَع اَنَتَدَعَو ام اَنَتآَو انبر» :هب دعو نم :هلأسيف مهو ًالوُعَتم اَدَعَو َكَبَر َْلَع ركذ

 .ُهِهتدَعَو يتلا قَذدَع تان ُهُهْلحْدَأَو انبَر :ةكئالملا مه ةلأسي وأ © كِلُسُر

 ةحوتفملا ءافلا ديدشتب :نيدفصم (لمجلا ةيشاح) .الاح تبرعأ اهيلع تمدقت اذإ ةركنلا ةفصو يأ :خ! يف هنأل

 .لالغألا يف مهقانعأ ىلإ مهيديأ تنرق دق لغلا :دفصلا «لالغألاب تقثوأو تدّدش يأ نيطايشلا تدفص نم

 (نيلامكلا ريسفت) .ريثكتلل ءيجي ليعفتلا نإف ؛ةرثكلا يف :ريغكتلل (نيلامكلا ريسفت) .نينرقم يف ءارلا ديدشت يأ :ديدشتلاو
 (نيلامكلا ريسفت) .كنيح اذهف لاعت !هاروبث اي :نولوقيف هينمتو هئادن نع ةرابع هؤاعدو ءاكاله :اروبث
 ؟ربصلا مأ ىلحأ ركسلا لقاعلا لوقي نأ زوجي لهو ؟دلخلا ةنج مأ ريخ باذعلا :لاقي فيك :ليق نإف :خ! كلذأ

 :هل لاقو هبرضف «ربكتساو ىبأو درمتف ءالام هدبع ديسلا ىطعأ اذإ امك عيرقتلا ضرعم يف نسحي اذه نأ :باوجلاف

 نوكت دق ةفاضإلا نأ :باوجلاف ؟"دلخلا ةنج" :هلوق يف ةدئاف يأف ةدلخم رادل مسا ةنجلا :ليق نإف ؟كاذ مأ ريخ اذه

 (لمجلا ةيشاح) .بابلا اذه نم اذهو "يرابلا قلاخلا" :ىلاعت هلوقك لامكلا ةفص نايبل نوكت دقو «نييبتلل

 ءمهل ىلاعت هللا اهدعو يأ "بيطخلا" ةرابعو (يواضيبلا ريسفت) ءفوذحم لوصوملا ىلإ عجارلا نأ ىلإ ةراشإ :اهدعو
 دارملا وأ «ىلاعت هملع يف هنوك رابتعاب هنأب يضملل ريسفت :خلإ يف مه .فوذحم "اهدعو" ءاه وهو لوصوملا ىلإ عجارلاف
 (نيلامك) .ءازجب قلعتم "مهل"و «تناك ربح :خلإ اءازج (نيلامكلا ريسفت) .يضاملاب هنع ربع هققحتل هنكل ,نوكت هنأ

 .رضي ال امي ةيشملا دييقت نم همزلي امو ؛"نوؤاشي" ريمض نع وأ "اهيف مهل' يف ريمضلا نم يأ :ةمزال لاح
 ."نوقتملا دعو" هلوق نم موهفملا دعولا ىلع دوعي "ناك" مسا نأ ىلإ كلذب راشأ ركذ ام :مهدعو (نيلامكلا ريسفت)
 ."مهلحدأو انبر" :يآلا هلوق ف كلذكو لإ انتآو انبر هلاؤس يف لئاسلا لوقي يأ :خلإ انتآو انبر (يواصلا ةيشاح)
 ىلاعت لاق امك يأ "مهلحدأو انبر" :هلوقو ؛مهسفنأل مهئاعد نع ةياكح ىلاعت لاق امك يأ :خ! ائتآو انبر

 (يواصلا ةيشاح) .نينمؤملل ةكئالملا ءاعد نع ةياكح



 ناقرفلا ةروس ه4 هن رشع نماثغلا ءزجلا

 ةكئالملا نم هريغ يأ ِهّللآ نوُد نم َتوُدْبَعَي اَمَو اال نونلاب َمِهرْسَحَي َمَوَيَو

 ىلع ةجحلل اتابثإ «نيدوبعملل دولا وب نينا سنابس لاق ليفت ف نجلاو ريزعو ىسيعو
 م1 نبال

 نيب فلأ لاحدإو ءاهليهستو آفلأ ةيناثلا 7 نيتزمهلا قيقحتب َرُّثْنَأَ, :-نيدباعلا

 مهايإ مكرمأب لالضلا يف مهومتعقوأ ٍءآَلُوَنَه ىِداَبِع للص هك 2 ىرخألاو ةلهسملا

 كل ًاهيزنت َكَيدَحَبُْس أولاَق ؟مهسفنأب قحلا قيرط © دب َليبَصلأ اولَّض هه أ مكتدابعب

 راما ةلريخ يأ .كلووك نم ٌدِحَم نأ اقل .ميقتس قبلي بي ناك ام كب قيلي ال امع

 كبل ؟انتدابعب رمأن فيكف «ىناثلا هلبق امو ؛يفنلا ديك ان قانا "ماو ؛لوأ لوعفم

 2 2 و و ا
 د ف رحزلا اوبس حج قزرلا ةعسو رمعلا ةلاطإب مهلبق نم َمهَءاَباَءَو َمِهَتعَمم

 (نيلامكلا ريسفت) .نيتيآلا باودلاو لاؤسلا ةنيرقب ءالؤمب لوصوملا نايب صخ :خ! ةكئالملا نم

 اذه ةدئاف امف ءركذ ام لزألا يف ملاع هللا نإ :لاقي امع باوج وهو ءمحل اتيكبتو يأ :ل2إ ةجحلل اتابثإ

 «ناتءارق هيف قيقحتلاف .هكرتو امهنيب فلأ لاخدإ عم يأ :نيتزمهلا قيقحتب (يواصلا ةيشاح) ؟لاؤسلا

 :تلق نإ ؛ةيعبس اهلكو عبرأ امنأ نم رسفملا همهوي امل افالخ اسمح نوكتف «ةدحاو لادبإلاو ؛ءكلذك ليهستلاو

 نكي مل ام ةعنم لحم نأب يا (عولمم وهو هدح ريغ ىلع نينكاسلا ءاقتلا هيلع مزلي لادباإلا ةءارق ىلع

 (يواصلا ةيشاح) عي هللا لوسر نم عومسم اذهو ءاعومسم
 يلولا نإف ؛اعابتأ يأ ءايلوأ نم :"يحركلا" يفو «عابتألا نيعمب. ءايلوألاف دباع يأ عبات نيعم. يلو عمج :خلإ ءايلوأ نم

 يبأ" ةرابعو «ناطيشلا ءايلوأ هنمو ؛لفسألاو ىلعألا ىلع قلطي ىلوملاك ؛عباتلا ىلع قلطي عوبتملا ىلع قلطي امك
 امل ؛مهدبعن ءايلوأ نم كايإ نيزواجتم يأ كنود نم ذختتن نأ انل ماقتسا امو حص ام يأ اال. قبو اك امآ "دوعسلا

 نم ذختن نأ وأ ءايلو انذختي نأ الضف كريغ ايلو ذختي نأ ىلع انريغ لمحن نأ روصتي ىأف «هل ةيفانملا ةلاحلا نم انب

 ؛لفسألاو ىلعألا ىلع قلطي ىلوملاك عباتلا ىلع قلطي عوبتملا ىلع قلطي امك يلولا نإف ؛اعابتأ يأ ءايلوأ كنود
 (لمجلا ةيشاح) .نودوبعملا ءايلوألاب داري هيلعف ,حراشلا عينصب قئاللا وه لوألا لامتحالاو ؛ناطيشلا ءايلوأ هنمو

 . ىناثلا لوعفملا يأ يناثلا :هلوقو 2"كنود نم" هلوق وهو "هلبق امو" :هلوقو ."ذختن"ل يأ :لوأ لوعفم

 ابيس كلذ اولعجف «ةميظع معنب مهيلع تمعنأ تنأ نيعملاو «هتوبث مهوتي ام عفرل كاردتسا :خإ ويدعم نكلو

 (يواصلا ةيشاح) .ةقيقحلل عوجر كاردتسالا اذه يفو «كلذ يف لحدم انل سيلو ؛لالضل



 ناقرفلا ةروس ه4 رشع نماقلا ةرنخلا

 - لاق وحلم 2١ اًروُب اموَق اوناكَو نآرقلاب ناميإلاو ةظعوملا اوكرت
 توفي طتتل مق ةلآ مفأ :ةيناقوفلاب ترولوقت امي. كوداوبملا بق" يأ نك ويد

 55 7 لَو مكنع باذعلل اهقداتوت ويمن الو . ال يأ «ةيناتحتلاو ةبااقوتلاب

 | .ةرخآلا قف اديدش مج هج[ مبقس ااذح قرا كسي كرش ملُكَي نَبو هنم مكل

 ياوتألا ىف َوُشَمَيَو ٌماَعَطلا َتوُككََيَل َمُهّنِإ آَلِإ َتَسْرُمْلآ نِم َكلَلبَف اَنلَسْرأ
 ةيلب َةَنَِف ضْعَبِ مُكَضْعَب اَنلَعَجَو كل ليق امك مهل ليق دقو «كلذ يف مهلثم تنأف

 ام لك ين يناثلا لوقي ؛عيضولاب فيرشلاو ؛ضيرملاب حيحصلاو ءريقفلاب يغلا يلتبا
 ماهفتسا ؟ممي متيلتبا نمم نوعمست ام ىلع َتوُربَصَتُأ لك يف لّوألاك نوكأ ال يل
 .عزجي نعو ربصي نم. 2) اَريِصَب َكْبَر ّناَكَو اوربصا يأ ءرمألا يعم

 درفملا هيف يوتسيف «لصألا يف ردصم هنأ :يناثلاو .ذوعو ذئاعك رئاب عمج هنأ :امهدحأ :ناهجو هيف زوجي :خلإ ار

 (لمجلا ةيشاح) .داسفلا نم :ليقو .كالخلا وهو راوبلا نم وهو «؛ثنؤملاو ركذملاو ؛عومجملاو 9-5 ظ
 نأ مكتحلا عيطتسي امف يأ :خإ نوعيطتست امف (نيلامك) .ذاشلا يف ريثك نبا نع ةيتحتلاو ءرثكألل :ةيناقوفلاب

 رصن الو مكنع باذعلا فرص رافك اي متنأ نوعيطتست امف يأ ضفح ءاتلابو .مكورصني وأ باذعلا مكنع اوفرصي

 .بترم رشنو فل وهف «ةيناقوفلل عجار "متنأ الو" هلوقو .ةيناتحتلل عجار :خلإ مه ال (كرادملا ريسفت) .مكسفنأ
 ابسانم هنوكلو «لماكلا ىلإ فرصني قلطملا نأل ؛نوكرشملا مه نوبطاخملاو ؛كرشلا ملظلاب دارملا نأ ديري :كرشي

 (نيلامكلا ريسفت) .وفعلاب ءازحلا دييقت حصي الف اذه ىلعو «هلبق امل
 لكأي لوسرلا اذهل ام :اولاق ثيح «نيكرشملا ىلع درلاو دي هتيلست ةيآلا هذه نم دوصقملا :خ! انلسرأ امو

 سعخأب يلتبا دقو .ءفارشألا فرشأ هنإف ؛ة25 هل ةيلست اذه :خلإ مكضعب انلعجو (يواصلا ةيشاح) .ماعطلا

 :هلوقو «ةثالثلا ماسقألا نم يأ لك يف عيضولاو ضيرملاو ريقفلا يأ :ئباثلا لوقي (لمجلا ةيشاح) .ءاسخألا
 .ضعبب مكضعب تيلتبا ينإف يأ :اوربصا .ليذرلا يعم. عيضولاو ءفيرشلاو حيحصلاو ينغلا يأ "لوألاك
 ىوكشلا يغبنت الف ؛عزجي نمو ربصي نم ىلع علطمو ريصب هللا نإ يأ دبعلل سينأت كلذ يف :خ! كبر ناكو
 نأ هيلعف كلذ ريغ دجو نإو ؛هللا ركشيلف اربص هسفن يف صخشلا دجو نإ لب ؛بلقلا يف ام راهظإ الو ؛قلحلل

 (يواصلا ةيشاح) .ةبوتلاو مدنلاب هبر ىلإ عجري



 ناقرفلا ةروس هوما رشع عساتلا ءزجلا

 اوناكف ُةَكيلَملآ اَيَلَع لزنأ اله لول ثعبلا نوفاخي ال اَنِءآَقِل َوُجَرَي ال َنيِذّلآ َلاَقَو
 ك1 قا عل قامت: لاق هللا لوسر ادعس لأي انربخببت 3و خوك وأ اعبلإ الهر

 واولاب لو .ايندلا يف هللا ةيور هب 2 ارمي اه اوغط وَعَعَو ٌمهِسفنأ نأش ّف

 قئالخلا ةلمج يف َةَكِبَلَمْلا َنوَرَي موي ."مرم" يف لادبإلاب "يع" فالخب .هلصأ ىلع

 رض يقأ َنيِمِرَجُملَل ٍوابَموَي رشي ال ًاردقم "ركذا"ب هبصنو ؛«ةمايقلا موي وه

 ف مقداع ىلع 2: اًروجحم ارَجِح َنوُلوَقَيَو ةنجلاب ىرشبلا مهلف «نينمؤملا فالخب
 م .ةكئالملا نم نوذيعتسي اذاعف اذروخ نأ قوش مب تلزن اذإ ايندلا

 «برغي سمشلا لعل :لاقي ال مث نمف ءهلوصخب قوثو ال ءىش باقترا "يحرنلا" :يضرلا خيشلا لاق :نوفاختي ال

 "نوجري" نمضتيف ؛هوركم :قافشإلاو ,بوبحم ءيش باقترا :عمطلاف ؛قافشإلاو عمطلا باقترالا يف لحديو
 (نيلامكلا ريسفت) .ةماق ةغل ىلع نوفاخي ال نعم. "نوحجري ال" :يضاقلا لاقو .عمطلاك فونخلا يعم

 كانه حراشلل مدقت امك هلصأو «كانه لصاوفلا ةبسانمل يأ "لادبإلاب" :هلوقو .لادبإلا مدع نم يأ :هلصأ ىلع

 :لاقي مث ,"اويتع" راصف ءاي تبلقف ةرسك رثإ واولا تنكس :لاقيف ءاتلا ترسكف ةنكاس ىلوألا نيواوب "اووتع'
 (لمجلا ةيشاح) .ءايلا يف ءايلا تمغدأو ءاي واولا تبلقف ءنوكسلاب امهادحإ تقبسو ءايلاو واولا تعمتجا

 :هريدقت ةكئالملا نم لاح فوذحم لوقل ةلوقم ةلمحلا هذه "ذئموي ىرشب ال" :هلوق .مهباذع نيلوتملا يأ :خلإ ةكئالملا

 مهي تلزن اذإ ايندلا يف مقداع ىلع ؛ةكئالملا ءاقل دنع نومرحملا يأ :نولوقيو (يواصلا ةيشاح) .ىرشب ال :مهل نيلئاق

 ىلع «هل ديكأت "اروجحم" :هلوقو «ةذاعتسالا ئعم, ردصم رجحلا :ارجح (نيلامكلا ريسفت) .هريغ وأ ودع ءاقل نم ةدش

 (لمجلا ةيشاح) .هلبق ام ئعمب.ميملا مضب "اذاعم" و «ةذاعتسا يأ "اذوع يأ" :هلوقو .مرحم مارح :مهوق دح

 ةنحلا مكيلع امرحم امارح :ةكئالملا لوقيو عملا :ليقو .جيرج نبا نع يور اذك «عنملا رجحلا لصأ :اروجحم
 امث "اروجحم ارجح" :يسرافلا يلع وبأ لاق .ريرح نبا هراتخاو «ةداتقو نسحلاو دهاجم نع يور اذك ءةمحرلاو

 ناسنإلا ىكتشا اذإ «نامرحلا دنع لوقي نأ :امهدحأ «نيينعمب مهدنع ناك اذهو «كرت مث هلمعتست برعلا تناك

 فاخي ام ىلإ رفاس اذإ مهدحأ ناك ؛ةذاعتسالا يب هجولاو «هئامرح ديري هنأ عماسلا مهفي ءاروجحم ارجح لاقف

 (نيلامكلا ريسفت) .اذاعم اذوع بلطأ يأ «ميملا مضب :اذاعم .يل ضرعتلا كيلع مارح يأ اروجحم ارجح :لاق

 مب الإ منوقلي ال مهنأل ؛مهنم اوعزفو مهءاقل اوهرك ةمايقلا موي وأ ثوملا دنع مهوأر اذإ يأ :خإ نوذيعتسي

 لوزن نوبلطي اوناك مهنأ عم «ةلزانلا ةدشلاو ودعلا ءاقل دنع هنولوقي اوناك ام مهتيؤر دنع اولاقو ءنوهركي
 ."بيطخلا" يف اذك «هنوحرتقيو ةكئالملا



 ناقرفلا ةروس ه4 /ب رشع عساتلا عزجلا

 ىرقو محر ةلصو ةقدصك ريخلا 0 ا اندمع آََمِدَقَو :ىلاعت لاق
 ىلا ىوكلا ف ىري ام وه 2: وثم هاش هئلَغَجف ايندلا ف فوهلم ةثاغإو فيض

 ثيغتسملا مولظملا
 ظ

 .هطرش مدعل هيف باوث ال ذإ وا ءقرفللاو ايفلاك .سهشلا اهيلغ
 ناميإلا وهو

 يف نيرفاكلا نم اَةَقَحَسم َرَيَح ةمايقلا موي ِذبَمَوَيِةَنَجْلا ٌبَحَصُأ .( .ايندلا ل نا

3 

 د

 ف راهنلا فصن ةحارتسالا يهو ءاهيف ةلئاق عضوم يأ مهنم < ١ ةليقَم ُسَسْحَأَو ايندلا

 ها 5 هي عع عييدتحت لأ دارو املك راق فصت لإ باسمحلا ءاضقتا كلل3 نه.ةسأو ىرملا

 : ليق ام كلذب عفدو ءانتدارإ تقلعت يأ .دصقلا وهو .همزالب ة رسسف الامم ىلاعت ةيلع مودقلا ناك امل 4 اندمع

 ةهقشح فق دصمقلا نم دارملاو ىدصقلا وهو هرم زاب ه رسفف ىلاعت هللا ىلع لام وهو ثداوجحلا تاقفص نم مودَقلا لإ

 رسك هيف حصيو «فيضلا ىلإ ناسحإلا نعم. ردصم ىرقلا :ىرقو (يواصلا ةيشاح) .ءيشلاب هتدارإ قلعت ىلاعت

 ىرق هلعف : لاقيو «ءدازلا نم فيضلل مدقي ام ئعمب اًضيأ روسكملا نسيب اوي قعدت. نييعا نادويم

 (لمجلا ةيشاح) .ءايلا حتفب هعراضمف "يمري ىمر“"ك يرقي
 أ ”ىكشلا انهيلغ يلا" «فاكلا مضب | :خلا ىوكلا .ةيفاعلاو ةحصلاو لاملاو دولا ءاطعإب يأ :ايندلا ف

 هيف زوجي حوتفملا عمج نكل طئاحلا يف ةقاطلا يهو ءاهمضو فاكلا حتفب ةوك عمج [(نيلامكلا ريسفت) .اهؤوض
 (لمجلا ةيشاح) .ريغ ال رصقلا عم فاكلا مضب وهف مومضملا عمج امأو .دملاو رصقلا عم فاكلا رسك

 هيف لزني يذلا ناكملا انهه ليقملا نم دارملا :اليقم .ةيفاعلاو ةحصلاو دلولاو لاملا ءاطعإب يأ :هيلع نوزاجيو

 (بيظخلا ريسفت) .هيبشتلا قيرط ىلع «ةنجلا يف مون ال هنأ

 نينمؤملا رارقتسا ناك نإو ةلوليقلا تقو ٍف-اورقتسا يأ- اولاق دق رانلا لهأو ةنحلا لهأ نم الك نأ ىلإ تراشأ
 امك" :هلوقو .تقولا اذه ف ىضقنا دق قئالخلا عيمجل باسحلا نوكيف ءباذع يف نيرفاكلا رارقتساو «ةحار يق

 يف ةنحلا لهأ ليقي يح ةمايقلا موي راهنلا فصتني ال" :ه5 دوعسم نباو ام سابع نبا لاق ثيدح ل درو
 ."هلوأ يف مويلا كلذ يف باسحلا" :ةيآلا هذه يف فيض سابع نبا لاقو ."رائلا يف رانلا لهأو ةنجلا

 مث ,"ءالؤه ليقي ىقح راهنلا فصتني ال" :لاق هد دوعسم نبا نع متاح يبأ نباو مكاحلا جرخأ :خلإ درو امك
 قئالخلا نوطيحيف «لامعألا فئاحص مهيديأ ف ؛نولزني ةكئالملا :هيفو :ثيدح يف (نيلامكلا ريسفت) .ةيآلا أرق

 (نيلامكلا ريسفت) .رشحلا ماقم يف



 ناقرفلا ةروس 48 رشع عساتلا ءرجلا

 نم ةَكيِتلَمْلا َلّرُتَو ضيبأ ميع وهو دعم يأ ِمَمَعْلاِب ءامم لك يأ :اييقلأققَقف موي

 ديدشتب ':ةءارق .يفو اريدك "ركذا"ب هبصنو «ةمايقلا موي وه 2و ًاليزنت ءامهم لك

 ةيتاثلا «نينونب "لزتل" :ىرخأ يفو ءاهيف لصألا يف ةيناثلا ءاتلا ماغدإب "قفشت" نيش

 هيف هك رشي ال نحيل ُقَحْل ديمي ككَلُمْلا . ةكئالملا" بصنو ماللا مضو «ةنكاس

 ُهِلاَظلَأ ٌضَعَي َمْوَيَو .نينمؤملا فالخب مهو اًريِسَع َنيِرِفَكْلا ىلع اًمَوَي نو َناَكَو دحأ

 خنق «ريالاو نيلي نس نطل قل نب نقتل لست ايلا ءانسملا نقش هنأ ريكا يف يور فاقت لك
 ةيناثلا ٍءامسلا ةكئالم لزني مث ءينأي فوسو ءال :نولوقيف باسحلاب انبر رمأ ءاج له نونعي ؟انبر مكيفأ :قلخلا

 ةكئالم لزني يح فيعضتلا اذه ىلع ءامس لك ةكئالم لزني مث ؛نجلاو سنإلاو ةكئالملا نم ضرألا يف نم يلثم

 هلوق كلذف «باسحلاب رمألا لزني مث «تاوامس عبس قوف ضيبألا باحسلاك وهو مامغلا ريق 3 عبس

 (نايبلا حور) .ةيالا 'ققشت مويو" :ىلاعت
 «كلذك هلقثو عبسلا تإوامسلا نخثك هنخث ؛عبسلا تاوامسلا قوف ضيبأ باحس يأ ضيبأ ميغ وه :مامغلاب

 لك ةكئالم يأ ةكئالملا هيفو ءضرألا ىلإ لزني يح اذكهو ءاهققشيو هلقثب اهقرخيف ةعباسلا ءامسلا ىلع لزنيف
 .هجوأ ةئثالث ءابلا هذه يف :"نيمسلا" يفو .ةبحاصملل ءابلا نأ ىلإ ريشي :خلإ هعم يأ (لمجلا ةيشاح) .ءامس

 اهأ :ثلاثلا .مامغلاب ةسبلتم يأ لاحلل اهأ :يئاثلا .اهنم هعولط ببسب عي مامغلا ببسب يأ ةيببسلل امنأ :اهدحأ

 (لمدللا ةيشاخ) .(4 4:ق) «ٌمُهْنَع ُضْرَْلا ٌَقَفَست مْوَيإ) :هلوقك مامغلا نع يأ "نع" نعم
 نيش ديدشتب رماع نباو عفانو ريثك نبال :ةءارق يفو ."ةكئالملا نوري موي" ىلع فوطعم وهو "موي" بصن يأ :هبصنو
 ىدحإ فذخح ىلع نيشلا ةفخب نيقابللو ءلصألا ف ثينأتلا ءات يأ " لصألا يف" «نيشلا يف ةيناثلا ءانلا ماغدإب "ققشت"

 ؛لازنإلا نم ملكتملا عراضملا ةئزب ماللاو ؛ةمومضم ىلوألاو ةنكاس ةيناثلا :نينونب "لزنن" :ريثك نبال ىرخأ يفو «نيءاتلا

 (نيلامكلا ريسفت) ."ةكئالملا" عفرو ماللا حتفو ءازلا ديدشتو ةدحاو نونب نيقابللو ةيلوعفملا ىلع "ةكئالملا" بصنو

 (لمجلا ةيشاح) .هربح "نمحرلل"و ءهل تعن "قحلا"و ءأدتبملا كلذل فرظ "ذئموي"و ءأدتبم "كلملا" :لإ كلملا

 نم هيلع فخأ نوكي ىح نمؤملا ىلع نوهي ةمايقلا موي نإ" :ثيدحلا يف امل ؛مهيلع اريسع سيلف يأ :خل! فالخب

 مث نيتداهشلاب قطن ناك «ريغصتلاو ةلمهملاب :طيعم يىبأ نبا (لمجلا ةيشاح) ."ايندلا يف اهالص ةبوتكم ةالص

 ريرج نبا هاور «دتراف مالسإلا ىلع هبتاعف «ةبقعل اقيدص ناكو -هاضر لجأل يأ- فلخ نب يبأل غضر عجر

 (نيلامكلا ريسفت) .اصاخ هدروم ناك نإو ماع اذهو .السرم



 ناقرفلا ةروس 1 هو. 1 رشع عساتلا ءزجلا

 موي يف ارسحتو اهدنه3يلَغ قاف نب يبآل ء ان ؛عجر مث نيتداهشلاب قطن ناك

 .فنشا ىلإ اقيبرطما 9: ليبي دس لولا نم يشتاق هيعلل ب يل ةمايقلا

 يأ ناك َذِنَغَأ مل ىَتَيَل يكله هانعمو ؛يليو يأ ةفاضإلا داب نع .نظوع هنا قي

 نامبإلا نع نّدر نأب نَءآَج ْذِإ َدْعَب نآرقلا يأ ركّلا نع ىَلَصَأ َدَقْل 2: ٌدايلَح اَبأ

 هنم ًاريتيو هكرتي نأب مث ًالوُدَح ا :ىلاعت لاق «هب

 2 ب 501 أوُدَخَخَأ اشيرق ىَوَق ْنِإ َبَرَي دمحم ُلوُسَرلا َلاقَو .ءالبلا دنع

 َلُكِل اَئلَعَج كموق يكرشم نم ًاًودع كل انلعج امك َكِلَدَكَو :ىلاعت لاق ا

 كل اَيِداَه َكَبَرِ ىفكَو اوربص امك ربصاف «نيك رشملا َنيِيِرَجُمْلأ َنِم * اوبن قت

 ُناَءْرقْلا ِهِيَلَع لري اله الَوَل أورفك :7 تو .كئادعأ ىلع كل ارصان 2 اريِصَتَو

 25 هللا لوسر لاق ماعطلا مدق املف كي هللا لوسر انعدو هيلإ , سانلا اعدو اماعط عنص هنأ كلذو :خ! قطن ناك
 هماعط نم كلي هللا لوسر لكأف لعفف "هللا لؤسر دعم ىأو هللا الإ:هلإ ال نأ دهشت يح قلماعط ك1 انأ ام"
 فايس رايإ دقي نكلو «ال :لاق ؟تأبص !ةبقع اي :هل لاق كلذب ربخأ املف ءفلخ نب يبأل اقيدص ةبقع ناكو
 ضارب ان ام :لاقق ءمعطق هل تدهشف معطي ملو يب نم جرخي نأ تييحتساف ؛هل دهشأ نأ الإ يماعط لكأي نأ

 كارأ 8 :725 هللا لوسر لاقف .هقرحف ههجو ىلع ا داعف ةبقع كلذ لعفف .ههجو يف قزبتف هيتأت ىح كنع
 عجرف ةزرابملا يف دحأب ايبأ يببلا نعطو «هلتقف ايلع رمأف ردب موي رسأف ؛"فيسلاب كسأر تولع الإ ةكم جراخ
 (يواصلا ةيشاح) .هللا ةيصعم ىلع اعمتحا نيبحاص لك يف ماع ةيآلا مكحو .ثامو ةكم ىلإ

 هنع اوضرعأف يأ :اروجهم (نيلامكلا ريسفت) .يكله هانعمو ؛يليو يأ ىراحصك فيفختلل :إ ضوع
 نينموملا نم هظفح نميف ال «هب اونمؤي مل نيذلا نآرقلا نع نيضرعملا رافكلا يف تدرو ةيآلا هذهف «هب اونمؤي ملو
 هيف رظني ملو .هدهاعتي ملو هفحصم قلعو نآرقلا ملعت نم :درو امل ؛ةرخآلا يف هيلع بتاعي ناك نإو «هيسن مت
 (يواصلا ةيشاح) .هنيبو ئيب ضقا ءاروجهم ينذختا اذه كدبع !بر اي :لوقي هب اقلعتم ةمايقلا موي ءاج

 «نآرقلاب قلعتت ىلا مههبشو ةكم رافك حئابق ضعب نع ةياكح أ نيدلا لاقو .ديكأتلل ةلص ةدئاز ءابلا :كبرب

 (يواصلا ةيشاح) .اهادبأ نمل خيبوتلاو ءاهدرب هللا نئتعا ءافعضلا ضعب ىلع لحخدت ابر ةهبشلا كلت تناك املو



 ناقرفلا ةروس هدأ رشع عساتلا ءزجلا

 َكَداَوُف هب تَبَنُتِل اقّرفتم يأ َكِل'اَدَح هائلّرن :ىلاعت لاق .روبزلاو ليحبإلاو ةاروتلاك
 » ردقمل لوعفم 'كلذك" نأ ديري 5

 سيرك ؛ةدؤتو لهمتب ء يش 5 ائيش هب انيتأ يأ م9 ًاليترت ُهَئَلَتَرَو كبلق يوقن
 هظفح ىلع هقيرفتب

 َنَسْحَأَو هل عفادلا ٍقَحْلآِب َكَتْعِح اّلِإ كرمأ لاطبإ يف لَم َكَنوُنأَي اَلَو .هظفحو همهف
 كلبتتوأ َمَكَهَج لِ نوقاسُي يأ مِهِهوُجُو ْلَع تروُرَشُخ َنيِذَلأ مه .ًانايب مج اًريِسْفَت
 َدَقَلَو .مهرفك وهو مهريغ نم ًاقيرط أطخأ م29 ٌاليِبَس ُلَضَأَو منهح وه انكم ٌدَش

 م .انيعم [م29 ًاًريِزَو وه ةالعأ ةقم انلعتو ةاروقلا بفهملا شوك اميل

 هيلع يقلأ ولو ءءزج بقع اءزجو ائيشف ائيش ملعلا ظفح ىلع هبلق يوقي امنإ نقلتملا نأل ؛هظفحتو هيعتف :كبلق يوقن
 أرقي ال ايمأ ناك ثيح مالسلا مهيلع ىسيعو ىسومو دواد لاح هلاح تقراف 285 لاوسرلاو ؛هظفحب ايعيل ةدحاو ةلمح

 يف امك ؛ةنس نيرشع يف امجنم هللا هلزنأف ءظفحتلاو نقلتلا نم دب هل نكي ملف «نيبتاك نيئراق اوناك مهو ءبتكي الو

 هداؤف هب تبثت لاح دعب الاح ليربج هب لزن اذإ هنألو «ةريصب ديزم بجوي عياقولا بسحب هلوزن نألو ؛”"بيطخلا"

 ."يواضيبلا" نم «هبلق ةوق كلذ داز «هتضراعم نع نوزجعيف محب لكب ىدحتي وهو امجنم لزن اذإ هنألو

 :ذ سابع نبا لاقو .ةيآ دعب ةيآ هقيرفت :هليترت ئيعمو هردق داقي ال اعيدب اليترت هانلزنأ كلذك يأ :خ ! انيتأ يأ

 ِرّئَرَو# :ىلاعت هلوقل ؛هتءارق ليترتب رمألا وه :ليقو .اليصفت هانلصف :يدسلا لاقو .تيبثتو ليترت هيف انايب هانيب
 همهف رسيتيل ؛لهمتلاو نأتلا وهو «ةزمحلا حتفو ةيقوفلا مضب :ةدؤتو (لمجلا ةيشاح) .(4:لمزملا) كاليتْرَت َنآْرمْلا
 (نيلامكلا ريسفت) .هظفحب زجع ةلمج هيلع ىقلأ ولف ءايمأ ناك هنإف ثني هل هظفحو

 .هل عفادلا قحلاب كانثج الإ كتوبن يف حدقلا هب نوديري «نالطبلا ف لثم هناك بيدعغ لاؤسي نأ :خلإ لثمب

 لاوحألا نم لاح يف لثع, كنوتأي ال :ليق هنأك لاوحألا مومع نم غرفم ءانثتسا :خلإ كانئج الإ (يواضيبلا ريسفت)
 هنع انبجأ ؛بيحع لاؤسب اوتآ وأ ةهبش اودروأ املك :نيعملاو ءهل انا نسحأ وه اعو قحلاب كيلإ اننايتإ لا ق الإ

 در نع نآرقلا يف ثحبي يذلا وه يبنلا ناكل ةلمج نآرقلا لزن ولف هيف كيلع ةفلك ريغ نم هعفديو هدري نسح باوجب
 هيلع ةفلكلا نوكتف هل الوكوم رمألا نوكيف ءاهنع لأسي ىلا لئاسملا باوج نع فشكي يذلا ملاعلاك ؛ةهبشلا كلت

 (يواصلا ةيشاح) .نيدناعملل عمق هيفو «دبعلا ىلإ لوكوم وه امم متأ ناك هللا ىلإ الوكوم ناك امو
 فئصو ؛باودلا ىلع فئض :فانضأ ةثالث ىلع ةمايقلا موي .سانلا رشخي" :ثيدحلا يفو .نورخي يأ :نوقاسي يأ

 ىلع مهاشمأ يذلا نإ" :لاقف ابيحرخو ىلع نورشخي قيك !هللا يبن اي :ليقف «"هوجولا ىلع فنصو «مادقألا ىلع

 (نايبلا حور) ."مههوجو ىلع مهيشمب نأ ىلع رداق وهف مهمادقأ



 ناقرفلا ةروس هو“ رشع عساتلا ءزجلا

 مهيلإ ابهذف «هموقو نوعرف طبقلا يأ اَنِجَياَكب أوُبَّدَك حريِذلا ِمْوَقْلا ىلإ اَبَهْذآ نلف
 59 ب موق ركذا 3 الهإ مهانكلهأ ج3 ووش ْمُهسَرَمَدَف امه وبذكف ةلاس رلاب

 بيذكت هيذكت نأل وأ ءلسر هلاكف مهيف هنبل لوطل ًاحون مهيذكتب لابد
 سانلل َمُهَسلَعَجَو املا باوج ٌمهَتقَرغأ ديحوتلاب ءيحما يف مهكارتشال ؛.لسرلا يقابل او ا يااا 1 9 يو يدر 6 1 يت. د ىلا ا '

 ىوس املؤم 2: اميل اًاَدَع نيرفاكلا تيِملظلِل ةرخآلا يق اًنْدَتَعَأَو ةربغ َةَياَء مهدعب - 5-5 3 6 : َ 1 55 52-558 #2 0 ٍ . 2 - -5 5 2
 ءرثب مسا َسرلآب نخصأو حلاص موق أةومثوا داوع موق | اذاع رك داو اناالا لك جيك اي ام

 اماوقأ وُ ا اه نح نون ايا ميغ ايثو 6-52 ليف مهيب و

 و 5 # 2“ رع

 ةماقإ يق لكلا هل اَيَر ا اقسم باحصاو داع نيب يأ متو اريثك كللاذ نيب

 ميو ممدو همس هدم هم اوبك اكْربَت الكس راذنإلا دعب الإ مهكلف ملف ؛مهيلع ةجحلا

 مهيلإ ابهذف ىيعملا :'يواضيبلا" ةرابعو ؛"خلإ مهيلإ ابهذف" :هلوقب حراشلا هردق ام ىلع فوطعم :2! مهانرمدف

 لسرلا ةثعبب ةجحلا مازلإ وهو .دوصقملا وه امج ءافتكا ةصقلا ييشاح ىلع رصتقاف ءاريمدت مهانرمدف امهوبذكف

 كروس, هلأ عم لسرلا عمج مل :لاقي ام كلذب عفد :هثبل لوطل (لمجلا ةيشاح) .مهبيذكتب ريمدتلا قاقحتساو

 نأ : يناثلا .ةددعتم لسر هنأكف موق ف هتدم لوطل هعمج هنأ :لوألا (نيبا وج باجأف ؟معون وهو دحاو

 (يواصلا ةيشاح) .لسرلا يقاب بذك دقف الوسر بذك

 ثععبف :مانصألا نودبعي اوناك موق مه :"يواضيبلا" ةرابعو (بيطخلا ريسفت) .ناوفص نب ةلظنح وهو :خ! هريغ لبقو
 ةيرق سرلا :ليقو .مهرايدبو مهي فسححف ترامفاف -ةيوطملا ريغلا رثبلا ىهو- سرلا لوح مه امنيبف ؛هوبذكف ابيعش هللا

 اهيف اولتق ةيكاطنأب رثب :ليقو «دودخألا :ليقو .اوكلهف هولتقف يبن مهيلإ ثعبف «دومث اياقب اهيف ناك ةماميلا جلفب
 نول لك نم اهيف ناك ؛ءميظغ ريطب ىلاعت هللا مهالتبا ىبنلا ناوفص نب ةلظنح باحصأ مه :ليقو .راجنلا بيبح

 اباصأق ةلظنح اهيلع اعدف ءمهفطختف مهايبص ىلع ضقنتو مهلبح نكست تناكو ءاهقنع لوطل ؛ءاقنع اهومسو

 .انصخلم "”لمجلا" ن ءرهنعرك نق -وروسذ يأ- هوشسرزو مهيب اويذك موق :ليقو ءاوكلهأف هولتق مإ م «ةقعاضلا

 يف "انبرض" يقالي فوذحم لعفب بوصنم :خلإ الكو (سوماقلا) .رافاف همده :ءانبلا راه .تمدهنا يأ :تراهفاف

 اا رمق مانو اوسوب رق يدل سيلا لكل اس قارس ولاطألا كار 947 انقر ىردلل ماس
 (ي واصلا ةيشاح) .ةتتفملا ةضفلاو بهذلا عطق وهو ريتلاك مهانلعجف ءاتيتفت مهانتتف



 داقرقلا ةروس هوا“ رشع عساتلا ءزجلا

 لآ ةّيرغلا لع ةكم رافك يأ اورم أدت أ َنَقَلَو .مهءايبنأ مهبيذكتب اك الهإ انكلهأ

 كلهأف طول موق ىرف ىمظع ىو ,ةراجحلاب يأ "انا ظآآ55 دقات ةروتا
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 ؟نوربتعيف ءماشلا ىلإ. مهرفس يف اَهَتْوَرَي اوُنوُكَي ْمَّلَقَأ ةشحافلا مهلعفل اهلهأ هللا

 اَذِإَو .نونمؤي الف انعب 2 اًروشن نوفاخي َتروُجَرَي ال 06 لَب ريرقتلل ماهفتسالاو
 2 الوُسَر هللا ٌثنعَب 4 فدلا اديه :نولوقي هب اءوزهم اًوبه ه الإ َكَنودِخَتَي ام نإ َكوُأَر رف كي 4

 م ا ' 3 5 #0 5 117 يوت ادع 0 . 4 يل ا 7 را“ و

 مهأ ءاقيرط اطحخأ 9 اليبس 1 ةرخالا 52 انابعينذما نوري ريح نوملعي

 5 278 2 كا ع 5 .هيرْهَم يأ هوه هَْهَِإ دَحْنأ نم يربحأ َتيَءَرَأ ؟نونمؤملا مأ

 ."ىلإ"ب وأ هسفنب ايدعتم لمعتسي "ىتأ" نإ :ليق ام عفدناف ءاورم ئئعم نمض "اوتأ" نأ ىلإ ةراشإ :اورم

 .دئاوزلا فوذحم ردصم وأ ءءوسلا رطم موقلا ترطمأ :لصألاو ءناث لوعفم :ءوسلا رطم ."ىلع'ب ال
 ةيرقلا ىلع اوتأ دقلو :هصنو "دوعسلا وبأ" هركذ امك سنجلا ىلع ةيرقلا لمح حصيو ؛مودس اهم :إ ىمظع
 اهلهأ ناك ةدحاو الإ اهنم تحب ام ىرق سمح تناكو ءطول موق ىرق يهو ةراجحلاب تكلهأ يأ ترطمأ يلا
 (لمحلا ةيشاح) .ةراجحلاب ىلاعت هللا اهكلهأف تايقابلا امأو «ثيبخلا لمعلا نوملعي ال

 رمأ باقترا وه ءاحرلا :نوفاخي (نيلامكلا ريسفت) .باذعلا راثآ نم اهيف نوري امي نوظعتيو يأ :نوربتعيف

 هقلعتمو «لوعفملا يعمي ردصم اءوزهم :هب اءوزهم (نيلامكلا ريسفت) .فوخلاو عمطلا معيف .هوركم وأ بوغرم
 يف ةلمجلاو «زييمت ”اليبس"و «هربخ "لضأ"و ءأدتبم ماهفتسا مسا "نم" :2إ لضأ نم (نيلامكلا ريسفت) .فوذحم
 :هلوقب ةيماهفتسا افوك ىلإ حراشلا راشأ دقو «ماهفتسالاب امهنع قلعملا ”نوملعي" يلوعفم دسم ةداس بصن لحم

 (لمجلا ةيشاح) ."؟نونمؤملا مأ مهأ

 7 يفشاكلا لاق (يواضيبلا ريسفت) .اليلد رصبتي الو ةجح عمسي الو هنيد هيلع نبو هعاطأ نأب :هاوه هلإ

 رش يب ىار ووخ ىاوم تلقيت رو رش يار داو دئام ايدو دراد تسود ىزج فا اري رمخب كرب رك موومرف :-تاليوأت بحاص

 - :ثيدحلا يفو :"ةيمجنلا تاليوأتلا" فو .وراريمارخر جت تب ريارواى اوم كاريز



 ناقرفلا ةروس هده4 رشع عساتلا ءرجلا

 كشف يافلاو + "تيأر "بلآ لوأ لوعفم" لخلا نم " ةلمجو مهأ 3 يناثلا لوعفملا مدق

 بلل "أ ؟هاوه تكاد هله الفقس . 2 ألم 1 بلا

 0 ابا اداوم نأ الف هنأ دابا أطحخأ 2 1 و

 5200 رافسإلا تقو نم للا دم فيك كليو لعق لإ رظع و دل .مهيلع,معتملا

 لامعتسا ناك ولو ينئاسفن برش هيف هل نوكي ام ىلع شيعي نم لكف ."ىوحملا نم 5 ىلع ىلإ هلإ دبع ام" -
 نم :كلي ناميلس وبأ لاق .هاوه دباع وهف ةينابرلا قوقحلا ال ةيناسفنلا ظوظحلا هيف هبلطمو ؛ةعيبطلا هذهل ةعيرشلا

 عبتا اذإو «تاوهشلا عبتا لفغ اذإف «ةلفغلاب اهلتقو اقومو ركذلاب اتايح نأل ؛اهلتق يف ىعس دقف اهاوه هسفن عبتأ

 (نايبلا حور) .تاومألا مكح يف راص تاوهشلا

 :"دوعسلا يبأ" فو .فيرعتلا يف امهئاوتسال ؛ريخأت الو مدقت ال هنأ رخآلاو ءنيهجو دحأ اذه :2إ لوعفملا مّدق
 امهب مهوت نمو «بيجعتلا رمأ هيلع رودي يذلا هنأل ؛هب ءانتعالل لوألا ىلع مدق ."ذختا" ل ناث لوعفم "ههلإ"و

 ةلاح اب سبلتملا وه بابلا اذه يف ىاثلا لوعفملا نأ هنع باغ دقف فيرعتلا ف امهيواست ىلع ءانب بيترتلا ىلع

 ةجحلا عامتسا نع اضرعم هنيد رمأ هيلع نئبو ؛هظحالي نأ ريغ نم هسفنل اهإ هاوه لعج نم تيأرأ يأ «ةثداحلا

 (لمجلا ةيشاح) .ةيلكلاب رينلا ناهربلاو ةرهابلا
 هناحبس ماقأ :حلإ رت 1 .هدقفت هدهعت :"سوماقلا" يف لاق امك اهدقفتي يأ "اهدهعتي" :هلوقو ؛ماعنألا يأ :اهنأل

 يذلا ّوُهَو :هلوق :يناثلا ءاذه :لوألا ,ةسمخ انه اهنم ركذو «ةيهولألاب ىلاعت هدارفنا ىلع ةسوسحم ةلدأ ىلاعتو

 :هلوق :عبارلا «(48:ناقرفلا) «#َحاَيّرلا َلَسْرَأ يذلا َوهَو# :هلوق :ثلاثلا ؛(5:ناقرفلا) كاس ابل َلْيللا كل لعج

 اذهو «(5 4 :ناقرفلا) كَارَشَب ِءاَملا نم َقلَح يِذَلا َمُهَوإ8# :سماخلا :(37:ناقرفلا) كن ْيَرْحَبْلا َجَرَم عَ رهو
 درفنم راتخم لعاف اهدجوم نأ فرع لمأتلا قح ةلدألا كلت يف لمأت نم نإف ؛لقاع لكلو هيي يبلل باطخلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيملع ةيؤرلا لعجي نأ نكميو ؛هعنص ىلإ يأ :كبر لعف ىلإ (يواصلا ةيشاح) .لامكلاب

 كلدذب تقولا اذهل ةيصوصخ ال هنإف ؛رظن 3 ءاذهه نيرسفملا لاوقأ ترهاظت :ةيطع نبا لاق :خلإ تقو نم
 اليد هيلع سمسا اَنَلَعَح ٌمدُن## :ىلاعت هلوقل ؛سمشلا ليزت دارملا نأب :بيحأو ؟راهنلا رئاس ف لظلا دوجول

 ءرظنلا دستو عبطلا رفنت ةصلاخلا ةملظلا نإف ؛لاوحألا بيطأ وهو ؛تقولا اذه صوصخم وهو :(4 5 :ناقرفلا)

 (نيلامكلا ريسفت) .رصبلا رهبيو وحلا نخسي سمشلا عاعشو



 ناقرفلا ةروس ههه رشع عساتلا ءرجلا

 رد سمشلا 0 لوزي ال اميقم افا كلفجل ةاطاوآو سمشلا عولط تقو ىلإ

 يأ ُهدَكْضَبَق ّمُث .لظلا فرع ام سمشلا الولف 2 ًاليِلَو لظلا ي يأ ِهْيَلَع سْمَّسلَآ اَنلَعَج
 ]با هَل لع ىذا َّوهَو .سمشلا عولطب اًيفحخ ( جو اًريِسي اًضَبَق اَيَلإ دودمملا لظلا

 الا َلَعَجَو لامعألا عطقب نادبألل ةحار اَناَبُس َمَوَئلَآَو سابللاك ًارتاس اّماَبِ
 :ةءارق يفو َسّيرلَأ َلَسْرَأ ذل َوْسَو .هريغو قزرلا ءاغتبال ؛هيف اروشنم مت اًروُشُ
 نيشلا نوكسب ةءارق ىفو .رطملا مادق ةقرفتم يأ -فَمَْحَر َْدَي ترتب اشي حيرلا

 ةدحوملا مضو امفوكسب يرعأ يفو ءردصم نونلا حتفو افوكسب ةءارق فو ايف

 داع سم عم سوم هسسم هس ب يعيق ق8 788 225538 283 هن 4 ف :تارشبه أ ةقرعلا لقب

 ازعاإ 22

 رونو لظلا نم لكو «ءسمشلا رون لباق ام لظلاب دارملاف ءاراشو اليل لظلا ىلع اليلد سمشلا انلعج يأ :اليلد

 كلذو ءائيشف ائيش اليلق يأ :اريسي (يواصلا ةيشاح) .رهوجف سمشلا تاذ امأو «هريغب همايقل ضرع سمشلا
 ائيشف ائيش لظلا صقن قفألا يف تعفترا املكف «برغملا ةهج ىلإ لظ صحاش لكل رهظ تعلط اذإ سمشلا نأ
 ضعب يف ادبأ لظ اهيف ىقبي ال دالبلا ضعبف ؛لظلا صقن يهتني كلذ دنعف ءءامسلا طسو سمشلا لصت نأ ىلإ

 نم هنأ ىلإ كلذب 56 :نسايللاك" ٠ "واضلا" نفاارضتخم .ةينقب هل ىقبت اهادع اهو ؛ديبزو ةكمك ةنسلا مايأ

 (يواصلا ةيشاح) .لك يف رتسلا هب هبشملاو هبشملا نيب عماجلاو «ةادألا فذحب غيلبلا هيبشتلا

 لصأ نأ ىلإ ريشي :عطقب (نيلامكلا ريسفت) .عطقلا لصألا يف تبسلاو ؛لغاشملاو لامعألا عطقب :نادبألل ةحار
 تارشبملا يأ :حايرلا .يوغللا نعم نيب ةبسانملا هريسفت يف رهظف ؛هريغو "يواضيبلا" ف حرص امك ؛عطقلا تبسلا
 نم يقأت روبدلاو ءسمشلا علطم نم يأت ابصلاو ءاهلباقت بونجلاو ءبطقلا ةهج نم ينأتو لامشلا :ثالث يهو

 .سنجملا ةدارإو ديحوتلاب حيرلا ريثك نبال :حيرلا ةءارق يفو (يواصلا ةيشاح) .داع موق تكلهأ امبو ,؛برغملا
 (نيلامكلا ريسفت) .ةقرفتم يأ ريثك نباو ورمع يبأ ةءارق وه امك «نيشلاو ءابلا مضب :ارشب (نيلامكلا ريسفت)
 ىرخأ فو ؛ةمضلل افيفخت نيشلا نوكسي رماع نبا ةءارق يأ :ةءارق يفو .رطملا ئعم.انه ةمحرلا نأ ديري :رطملا مادق

 (نيلامكلا ريسفت) .نونلا لدب ةدحوملا مضو افوكسب مصاعل ىرخأ يفو ءردصم نونلا حتفو افوكسب يلعو ةزمحل
 :"ريبكلا" يفو ."بيطخلا" نم ءرشبم نيعمب روشب عمج مصاع ةءارق يهو «ةدحوملا ءابلا مض يأ :ةدحوملا مضو
 .ريشب عمج دارأ ارشب أرق نم :بلسع وبأ لاق



 ناقرفلا ةروس هك رشع عساتلا ءزجلا

 2 اروهط هام ءاَمسلا َنِم َنَّلَرْنَأَو ريش :ةريخألاو ءلوسرك روش :ىلوألا درفمو
 ريشب و ريذنك

 و رابتعاب هر «ثنؤملاو رك ذملا هيف يوتسي قيس اك دي ب تيل ارهطيم

 ؟تكابسنا عمج 2 + |ييشح ةيباثأو ًامهغو ًارقناو البإ عيبا انقلخ 7 عاملا يأ هيَ

7 

 يأ هدفَْس َدَقْلَو . . يبسنإ 2 وأ «ءايلا اهيف تمغدأو ءاي 8-0 تلدبأف نيسانأ هني

 سبأ لقن اذك

 لاو ةزمحل

 د او 01 أف هب هللا ةمعن يأ «فاكلا مضو لاذلا ابل
 5 : اورك ذيل

 .اذك هوبب انرطم :اولاق ثيع ةمغنلل ادوحج

 هنأ ىلع اهيف صن هنأل ؛ةيناثلا نع تكسو «تملع امك ةيناثلا اهلثمو ؛نيشلاو نونلا مض يأ :ىلوألا درفمو

 ىلوألا ناك : لاقي أامع باوح :خإ يف وتسب .ةريخخألا درممو يأ "ةريخألا و" :هلوقو درغم ردصملاو : ردم

 رخآ باروج باجأو 3 لإ قركسي" :هلوقب هنع باجأو «ثينأتلا ُق توعنملاو تعنلا نيب ةقباطملا لصحتل ؛"ةيم"

 (لمجلا ةيشاح) .ىفخي ال امك "هركذو" :لوقي نأ يراقلا لاق امك باوصلا ناكو "خلإ هركذ" :هلوقب

 مدق امك مهيقس ىلع اهيقس مدق كلذلو ءردملا لهأ رثكأ شاعم رادمو ءاقريخذ األ ؛ركذلاب اهصح :خل ! اماعنأ

 (يسرعلا ريسفت) .مهشاعمو مهقتايح ببس وه ام مدقف ءاهشيعلو اًتايحل ببس اهِإف ؛ضرألا ءايحإ اهيلع
 وه "يسنإ ع ريرججل" :هلوقو («ححارل !| وهو هي ةبيس بهذم وه هيجج وتلا اذه «نيحججارسو ناخب ريسك ا نيسانأ"

 :لاق امك 'يلاعف' ىلع عمجي ال هيف يه امو ءبسنلل "يسنإ" يف ءايلا نأب ضرعتم وهو ءارفلا بهذم

 ةبسنلل نكي مل اذإ ةددشم ءاي هيف امل اعمج نوكي امنإ "يلاعف" نإ :ليق امو :"نيلامكلا" فو (لمجلا ةيشاح)

 (نيلاسكلا ريسفت) .. "ليهستلا" يف هلاق ءيرثكأ كلذف ةلعاف ىلع عمجي ةبسنلا ءاي هيف امو يساركو يسركك

 .ضري مل وأ دري مل وأ لعفي مل يأ ءانثتسالا حص اذلو ؛يفنلاب لوأتم وهو «عانتمالا ةدش ءابإلا :خلإ ىبأف

 مح طقس اذا اوناكو ذادضألا نم وهف طوقسلا عونلا :ليقو «ضمهان علاطلا ندب ؛ضشن "ا 7 (قرشملا ف

 راطمألا فيضت برعلا تناكو ؛"يواضصلا" لاق انيك :«طقاعتلا 9 ث وبسسل رطم وأ حير ةدنع ناك او رخآ 2

 رثأ هي هنأ رك تاع ونصملا 2 الا كللت ريثأت دامتعاو .علاطلا ىلإ :ليق 1 ليقو عىطقاسلا ىلإ دربلاو رخلاو حايرل

 ءاك ال اهدنع ءايشألا دجوت لا ةيداعلا بابسألا ةلمج- نم ءايشألا كلت امغإو «ةدذح و هللا وشه رثؤملا لب ءيش 0

 .لكألل عبشلاو ءاملل يرلاو رانلل قارحإلاك اهفلخت نكممو



 ناقرفلا ةروس )0 ةقال ٠ رشع عساتلا ءرجلا

 ىرقلا لهأ ىلإ كانثعب نكلو ءاهلهأ فرخي /ج) اريذُ ٍةّيَرَق لَك ىف اَنََعََل ائِش ْوَلَو
 يأ فب مُهَدِونَجَو مهاوه يف تريرِفَكَلأ ْعِطُت اَلَق .كرحأ مظعيل ؛اريذن اهلك

 ٌبْذَع اَذنَه نيرواجتم امهلسرأ نّيَرحَبْلآ جرم ىذا َوِهَو 29 اريبك اًداَهِح نآرقلا

 طلتخي ال ًازجاح حرب امه َلعَجَو ةحولملا ديدش ٌجاَحأ حل اًدَهَو ةبودعلا ديداش تار

 اركذ جورتي نأب رهص اذ (َرَهِصَو بسن اذ ابَس ُهَلَعَجَف اناسنإ ىملا نم ارَشَج ٍءاَملا َنِم

 ه6 هو ةيواق# 288 258 38 ف جهَرْصَب لَو هتدابعب نعني ال ام هّللأ ود نِم رافكلا

 نم ربكأ ججحلاب ءاهفسلا ةدهاجم نأل يأ "اريبك اداهج" :هلوقو .هرذاونو هرجاوز مهيلع لتاو يأ :هب مهدهاجو

 نم «ناجزامتي ال ثيحب نيقصالتم نيزواجتم امهالخخ يأ :خإ جرم (يواضيبلا ريسفت) .فيسلاب ءادعألا ةدهاحم
 ءجورم عمجلاو ءىعرمو تابن تاذ ضرأ :جرملا :"حابصملا" يفو (يواضيبلا ريسفت) .اهالخ اذإ هتباد جرم

 :ىلاعت هلوق :"راتخملا" فو .جرملا يف ىعرت اهتلسرأ :اجرم اهتجرمو «جرملا يف تعر :اجرم ةبادلا تجرمو

 (لمجلا ةيشاح) .رحآلاب امهدحأ سبتلي ال امهالحخ يأ "نيرحبلا جرم"
 هدض جاحألاو ءاهعمقيو شطعلا ةروّس رسكي هنأل ؛هرسك اذإ هتفر نم بولقم وهو «هترف نم :ةبوذعلا ديدش
 نم اذهو «ةرارملا ديدش :ليقو «ةرارحلا ديدش :ليقو يأ :ةحولملا ديدش (نيلامكلا ريسفت) .ةحولملا ديدش وهو

 لصفي هتردق نم الئاح يأ :ازجاح (يواصلا ةيشاح) ."جاجأ حلم"و "تارف بذع" :لاق ثيح ةلباقملا نسحأ

 (كرادملا ريسفت) .نالصفنم ةقيقحلا يفو ناطلتخم رهاظلا يف امهف ءجزامتلا نم امهعنميو امهنيب
 لك نيتيداعتم نيتفئاطب نيرحبلا هبشف «عناملا رتسلا انهه دارملاو اذوعت انذوعت هانعم نأ مدقت :اروجحم ارجحو

 ىلع "اروجحم ارجح" :هلوق وهو همزاول نم ءيشب هل زمرو هب هبشملا ركذ ىوطو «ىرخألا نم نصحتت امهنم
 ئعي هل تعن "اروجحم"و ءرتسلا ىعمب رجحلا نأ ديري :خلإ ارتس يأ (يواصلا ةيشاح) .ةينكملا ةراعتسالا قيرط
 (نيلامكلا ريسفت) .نامرحلا وأ ةذاعتسالا ئعمل اراعتسم انهه سيلو ءهب اعونمم

 نيمسق هلعجو «ةدعابتم عابطو ةفلتخم ءاضعأ اذ ارشب ةدحاو ةدام نم قلخ ثيح :خ! اريدق كبر ناكو

 (يواضيبلا ريسفت) .ىثنأو اركذ نيمأوت ةدحاو ةفطن نم قلخي ارو «نيلباقتم



 ناقرفلا ةروس ْ هوم رشع عساتلا ءزجلا

 .هتعاطب ناطيشلل ظظظآئ0ء 7-0 2 اريهظ تر لع قالا ناك 5 مانصألا وهو اهلك رتب

 ىلع يأ ِهيَلَع :كلكشأ اَم لق . رانلا نم ًافوخم مت | اريذتَو ةسلباب اَرِشَبُم لإ َكلَسلَسَوُأ

 اقيرط 2 ًاليِبَس ِهْيَر لإ َدِخَمَي نأ َءآَش نم نكل الإ رجأ نِم هب تلسرأ ام غيلبت

 ثوُمَد ال ىذا سل لع ل كسوتو اا 7ا همي قافنإب
 هلام :ةحخخسل يلو

 1 ناتو تو ردفالاو تن سسن واع سرر .بونالي هن قلعت العا 21 اريبخح

 ةدابنع بونذب ملاع اريبخت يك

 انا ينيب باخ لو هيدا مل ناس أ دلل ؛اهردق يف يأ ءايندلا مايأ نم ماي

 كلملا ريرس ةغللا ف وه شّرعْلا لع ئوتسآ ٌرُّ 5 :تبطلا قلت ميلعتل ؛هنع لودعلاو

 522101098281 "ىوتسا" ريمض نم لدب َُنَمَحَرلآ

 رجألا ماقم مئاقلا قافنإلاب اليبس ذختي نأ ءاش نم :دارملا نأ رابتعاب كاردتسالاو ؛عطقنم ءانثتسالاف يأ :ءاش نم نكل

 ؛ديمحتلاو حيبستلا عمجم كلذف يأ :خل! هللا ناحبس .كاردتسالا بسانيل ؛اقلطم ال ءهللا ليبس يف ةقفنلاو ةقدصلاك

 عماوج نم ناتملك ناتاهف هلل تباث لامك لك "هلل دمحلا" نيعمو ءصقن لك نع هللا هيزنت "هللا ناحبس" نعم نأل

 "ريكأ هللاو هللا الإ هلإ ال" اهتيقب ىلا ةنحلا سارغو تاحلاصلا تايقابلا ةلمج نم امهو 5 هللا: ويصر اهيتوأ ىلا ملكلا

 هللا"و ءاهلبق ام ةجيتن يهف «نيقيو ةفرعم نع اهب قطنلا نوكيل ؛نيتلمجلا نيتاه نع "هللا الإ هلإ ال" ريخأت ةمكحو
 ءايربكلاب درفنا دف «هريغ هلإ ال هنأ تبثو تالامكلاب فصتاو صئاقنلا نع هزنت اذإ هنأل ؛اهلبق ثالثلا ةجيتن "ربكأ

 (يواصلا ةيشاح) .امهدعب نيتلمجلل نامزلتسم امفأل ؛ديمحتلاو حيبستلا ىلع انه راصتقالا ةمكحو .ةمظعلاو

 يف تاوامسلاو «ءاعبرألاو ءاثالثلا :نيموي يف اهيلع امو «نينثالاو دحألا :نيموي يف ضرألاف يأ :مايأ ةتس يف

 ام كلذب عفد :اهردق يف (يواصلا ةيشاح) .ةعمجلا موي نم ةعاس رخآ نم غرفو :ةعمجلاو سيمخلا :نيموي
 .هجوأ هيفف عفرلاب "نمحرلا" أرق نم :خلإ نمحرلا (يواصلا ةيشاح) .كاذ ذإ ةدوجوم نكت مل مايألا نإ :لاقي

 "ىوتسا" يف ريمضلا نم الدب نوكي وأ ؛نمحرلا وه يأ رمضم أدتبم ربخ نوكي وأ "قل يذلا" ربح هنأ :اهدحأ
 (عوفرم هنإ :انلق اذإ ؛«"قلخ يذلا"ل ةفص نوكي وأ "اريبخ هب لأساف" :هلوق نم ةلمجلاو ربخو أدتبم نوكي وأ

 (لمجلا ةيشاح) .اتعن نوكي نأ نيعتيف رحلاب يلع نب ديز ةءارق ىلع امأو



 ناقرفلا ةروس ه8 -  رشع عساتلا ءزجلا

 َليِق اَذِإَو .هتافصب كربخي 29 اًريبَح نمحرلاب هب ناسنإلا اهيأ َلَعَسَف هب قيلي ءاوتسا يأ
 ةيناقوفلاب مما امل .دجشلا نهتلا ايو ًاولاق ِنمحَرلِل أوُدُجَسآأ ةكم رافكل ُمُهْل

 .ناميإلا نع (2) 8 اوف ٠ لوقلا اذه َدَهَداَرَو .ال ؟هفرعن الو دمحم رمآلاو .ةيناوسللاو

 ءازوحجلاو روثلاو لمحلا :رشع ينثا اًجوُرُب ءآَمَسلآ ىف َلَعَج ىذَلا مظعت َكَراَبَ سا لاق

 يهو «توحلاو ولدلاو يدحلاو سوقلاو برقعلاو نازيملاو ةلبنسلاو دسألاو ناطرسلاو
 روثلا اهو ةرهزلاو ءبرقعلاو لمحلا هلو خيرملا «ةرايسلا ةعبسلا بكاوكلا لزانم

 .دسألا الو سمشلاو «ناطرسلا هلو رمقلاو «ةلبنسلاو ءازوجلا هلو دراطعو «نازيملاو

 نمؤي هنأ :فلسلا نم مهريغو كرابملا نباو نينايفسلاو كلام نع يور اذك ء«ماسحألا ءاوتساك ال :هب قيلي
 ؛قارعلا ىلع رشب ىوتسا دق :هلوقب نيجتحم ءاليتسا ىلع ةلرتعملا هلوأو .ةيفيكلل ضرعت ريغ نم هذه لائمأب

 5# سابع نبا نع يوغبلا هلقنو ءالعو عفترا نعم ىلع هلمح نم ةنسلا لهأ نمو «رارقتسالا ىلع ةيمهجلاو
 ءاوتسالا مهف مدع ةماعلا ىلع فيخ اذإو ءانيع هتدارإ ىلع ليلد الو ةزئاج ءاليتسالا ةدارإ :اولاق نيرسفملا رثكأو

 (نيلامكلا ريسفت) ,ةاليتسالا ىلإ مهتم فرصب سأب الف ةيمسجلا مزاول نم وه يذلا
 :ىلاعت هلوق ف هتلص نع نوكي امك ١( :ج راعملا) 4عِقاَو ٍباَذَعب ٌلئاَس لاس . :هلوقك ةليع 0 :حلإ هب لاساف

 شتفو هنع ثحب :هتنع لأسو «لغتشاو هب متها :لارتك هب لأسا"ف «(4.:رثاكتلا) ؟ميعتلا نع ٍذِئَمْؤَي 0 2

 الحجر لأساف وأ «هتمحرب كربخي افراع الجر هنع لأساف يأ "لس" لوعفم "اريبخ" نوكيو "اريبخ" ةلص وأ «هنع

 :ليقف هنوفرعي اونوكي ملو «ةمدقتملا بتكلا يف روكذم ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا "نمحرلا"و .هتمحربو هب اريبخ
 الإ نمحرلا فرعن ام :نولوقي اوناك مث نمو ؛هركنت نم فرعت ىح باتكلا لهأ نم كربخي نم مسالا اذهي لأساف
 (كرادملا ريسفت) .ةماميلا نمحر :هل لاقي ناكو «باذكلا ةمليسم ئععي ةماميلاب يذلا

 جرب عمج :اجورب (لمحلا ةيشاح) .حضوأ ناكل هريغك هبنجب ركذ ولو «"انرمأت امل" :هلوق يف "ام" نم لاح :هفرعن الو
 يه لا ةعيفرلا لزانملاك ةرايسلا ةعبسلا بكاوكلل اهنأل ؛اجورب لزانملا هذه تيم «يلاعلا رصقلا لصألا يف وهو

 (يواصلا ةيشاح) .ةرايسلا بكاوكلل لزانملاو قرطلا :جوربلاب دارملاف ءاهئاكسل روصقلاك
 يف سمشلاو «ىلوألا يف رمقلاو «ةيناثلا يف دراطعو «ةثلاثلا يف ةرهزلاو ,ةسماخلا ءامسلا يف محب وهو :خيرملا

 .ةعباسلا ف لحزو «ةسداسلا ف يرتشملاو «ةعبارلا



 تاقرفلا اه خل رشع عساتلا ءزججا

 رمقلا صخو .تارين يأ ,عمجلاب "ا ' :هءارق يو 2 ا - علا وه

 يلعو ةزمحل ظ
 امهنم لك فلخي يأ هَل َراَهلاَو ليلا َلَعَح ىذا َوَهَو .ةليضف عونل ؛ركذلاب اهنم عار ل

 بكاوكلاو سمتشلا نم

 نم امهدحأ يف هتاف ام - مدقت امك - فيفختلاو ديدشتلاب َرَكَدّينأ َداَرَأَنَمْل رخآلا
 ةدابعلاو ركذلا نم اوركذيلف لاذلاو فاكلا ديدشتب

 نمحَيلا ُداَبِعَو .امهيف هيلع هبر ةمعنل اركش يأ مي 2 دب اًروكش َداَرَأَوَأ رخالا يف هلعفيف ريح

 1 ةيشل ربنا هيفا سرا ىف ع "نورجي كيلوأ" ىلإ هل تافص هدعب امو :أدتبم

 ضب : 0 ١ اَمَلَس أوُلاَق هنوهركي امي َتوُلِهََجْلآ ُمُهَبَطاَح اَذِإَو عضاوتو ةنيكسب يأ انو ٍضَرأل

 ١

 يأ فوذحم تعن :تارين يأ (لمجلا ةيشاح) .جوربلل ريمضلا عوجر حصي ناك نإو ءءامسلا يف يأ :اضيأ

 صخ و" :هلوقب هفطع نع رذتعا كلذلف ؛رمقلا اهيف لخدف ةرايسلا عبسلا يهو تائيضم يأ تارين بكاوك
 .ريغت ندأب "لمحلا" نم .ةيرمقلا روهشلا ىلع ةنسلا يبت اهنأل ؛برعلا دنع يأ "ةليضف عونل" :هلوقو «"خلإ

 امنإو «رمقلا اهيف لخدف ؛تائيضم يأ تارين ارابك بكاوك يأ فوذحم تعن تارين نيعمب ارينم يأ :خلإ صخو

 (لمجلا ةيشاح) .ةيرمقلا روهشلا ىلع ةنسلا نبت اهفأل ؛برعلا دنع ةليضف عونل ركذلاب صح
 ثيفاوتا نه "اق ةلهألا نَع كن نولأْسُيِل : ىلاعت لاق «ةيرمقلا روهشلا ىلع بت ةدابعلا تيقاوم نأل يأ :ةليضف عوبل

 وذ :ريدقتب وهو .هيف لعفي نأ يغبني اميف :خلإ فلخي يأ (يواصلا ةيشاح) .(85١:ةرقبلا) 4ِّحَحْلاَو ساّنلل
 جاتحي ال اذه ىلعف «ةفلتحملا رسكلاب ةفلخلاو فلخلا :"سوماقلا" يف ؛ةسلحلاك "فلخ" نم ةلاحلل يهو ةفلخلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ردصملا ةنز ىلع اهوكل ؛اهديحوتو «نيفلتخم امهلعج :ئيعملاو ءفاضملا ريدقت ىلإ
 مهنيب هاتفرص دقلو" :هلوق يف يأ :مدقت امك (نيلامكلا ريسفت) .فاكلا مضو لاذلا ناكسإب :فيفختلاو

 نأ جاتحي اميف هبحاص فلخي امهنم دحاو لك لعج" :فذ سابع نبا لاق "رخآلا يف هلعفيف" :هلوقو "اوركذيل

 امهنم لك فلخي :هلوقل نايب :هلعفيف ."ريبكلا" نم ."رخآلا يف هاضق امهدحأ ف لمع يف طرف نمف «هيف لمعي
 نإ" :هلوقك تافصب تسيل اهإف ؛هدعب اميف ةضرتعملا لمجلا ريغ يأ :هيف ضرتعملا ريغ (نيلامكلا ريسفت) .رخآلا
 (نيلامكلا ريسفت) ."اماثأ قلي كلذ لغفي نم"و ,"امارغ ناك امباذع

 قلخلا اذهو «مالكلا يف مهتلباقم كرتو «ءاهفسلا نع ءاضغإلا دارملاف ؛ماقتنالا ىلع ةردقلا عم يأ :امالس اولاق

 هغلبي ال ام هملحب ميلحلا غلبي" :ثيدحلا يفو ".ايبن نوكي نأ ميلحلا داك" :ثيدحلا يف امل ؛قالخألا مظعأ نم

 (يواصلا ةيشاح) .ةريثك كلذ يف راثآلاو ؛'مئاقلا مئاصلا



 ةاقرفلا ةروس هدأ ظ تك دل ها

 ع ب د اَمّبَر 77 2 مربع سس نولصي , يأ «نيمئاق نعمت
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 يه 3و اًماقُمَو رقت تسكب تَءاَس اه .امزال يأ مهو اًماَرَغ ناك اًهَباَذَع تأ

 أ َمَلَو أوفرشُي مل مهلايع ىلع اوقفنأ اذإ يلو .ةماقإو رارقتسا عضوم يأ

 ه5 ةناووملا# هاهو 8 ةجاطا# ةتولاللاو قلها 8188 قلتو 18 ةرابتلم قا ةوتات# ةهكاف انك ةئاسلاو هاف اع ةاطحس ( ةمص و هلوأ متعب

 (بيطخلا ريسفت) .نيكرشملا ىلع مالسلاب اورمؤي مل نينمؤملا نأل ؛ةيحتلا دارملا سيلو :خلإ الوق يأ
 ةدابعلا نأل ؛ركذلاب ةتوتيبلا صخو ءقلخلل مهتلماعم رثإ قلاخلل مهتلماعم ركذ ف عورش :خلإ نوتيبي نيذلاو

 ."نوماني ال ىمأ رايخ نأ تملع ىح ليللا مايقب مبصوي ليربح لاز ال" :ثيدحلا فو «ءايرلا نع دعبأ ليللاب

 (يواصلا ةيشاح) .لصاوفلل ةاعارم مايقلا رخأو
 قلعتم "مهرل"و «لاخ "ادجس"و - تايبلا يف نولحدي يأ - ةمات نوكي نأ فعضيو "نوتيبي" ربح :خلإ ادجس

 دجاس عمج "ادجس"و .لصاوفلا قافتال ؛لعفلا يف هدعب ناك نإو مايقلا ىلع دوجسلا مدقو ."ادجس'ب

 مهدنع سيل قلخللو قلاخلل ةلماعملا نسح عم مهف يأ :لإ نولوقي نيذلا (لمجلا ةيشاح) .براض يف برضك
 (يواصلا ةيشاح) .هتبيه نم نولجو «هللا باذع نم نوفئاخ مه لب هللا ركم نم نمأ الو رورغ
 مدع هانعم نإف ؛ديبأتلا مزلتسي ال موزللا :لاقي وأ «تيلخادلا رفكأ رابقغاب اهمورلو ءهتمزالل مترغلا هنمو :امهزأل يأ

 نوكتف «تنزحأ نعم. تءاس نوكي نأ زوجي :خلإ تءاس .مرغلا موزل ف امك نامزألا ضعب يف ولو كاكفنالا
 زوجي "ارقتسم"و ءاهيلخادو اهاحصأ تنزحأ - منهج عي - اُهإ يأ فوذحم انه وهو لوعفملل ةبصان ةفرصتم
 ضصوصضخملا نوكيو ءاهمكح ىطعتف تسي عم. "تءاس" نوكي نأ روجيو .الاح نوكي نأو ازييمت نوكي نأ

 صوصخ يناثلا "يه" ف «يه يه تءاس يأ ازييمت نوكي نأ نيعتي "ارقتسم'"و مهبم ريمض "تءاس' فو ءافوذحم
 (لمجلا ةيشاح) ."نأ" وهو هنع اربخ تعقو ام نيبو ةلمجلا هذه نيب طبارلا وهو

 وهو "يه" :هلوقب هرّدق ء«فوذحم مذلاب صوصحملاو ءروكذملا 0 هرسفي مهبم رتتسم ريمض لعافلا :تءاس
 ربخ "يه" امب ةلمحلا هذهل طبارلا وهو ءمذلاب ضوصحملا ريدقت ىلإ ريشي :يه .طبارلا وهف "نإ" مسا ىلإ دئاعلا

 لاقو ءضعبلا لوق وهو «دحاو ئعمب "اماقمو ارقتسم" نأ ىلإ ريشي :خلإ عضوم يأ (نيلامكلا ريسفت) .هنع

 مض عمو ؛ريثك نباو ورمع يبأل ءاتلا رسك عم :اورتقي لو .نيرفاكلل "اماقم'و نينمؤملا ةاصعل "ارقتسم" :مهضعب
 ارتق رتقي رتق :'"سوماقلا" يفو ءاوقيضي مل يأ رماع نباو عفانل "رتقأ" نم ءاتلا رسك عم همضو «نييفوكلل ءاتلا
 (نيلامكلا ريسفت) .ةقفنلا يف قيض رتقأو مهيلع رتقو روتقو رتاق وهف اروتقو



 ناقرفلا ةروس هل رشع عساتلا ءزجلا

 ل ينو .اظسو م 6 ماو راغقألاو فارسالا _ةللا5 توب ب مهقافنإ َناَخَو اوقيضي يأ

 رق كتي
 لق حا ع

 َوُئري الو قَحْلب الإ اهلفق اهلتق هَ ا مّرَح ىتل َسْفَتلآ َنوُلثَقَي اَلَوَرَحاَ اًهَلِإ هللا َعَم َوُعَدَي
 :ةءارق قو َفَعَضُي .ةبوقع يأ © اًماأ َقلَي ةثالثلا نم ًادحاو يأ َكِلَذ َةزَعْفي نَّمَو

 رماع نباو ريثك نبال

 امهعفربو ءالدب نيلعفلا دك سبل داو ةَمّيقلا َمْوَي ٌباَدَعْلا ُهَل ديدشتلاب "فعضي
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 ُلِدَبُي كلبلوُأ مهنم اًحَلَص ًالَّمَع َلِمَعَو ََماَءَوَباَت نم ّلِإ .لاح /2 اًناَهم افانثتسا
 "دلخي" ف نّكتسملا نم

 بع يبس لل هي

 افضتم لزي لا يكأ م هب امي اووف هللا ناو ةرحآلا يف ثدَكَسَح ةروكذملا ْمِهَتاَكْيَس ُهّلل

 يأ 2 اَباَعَم هللا لِإ بوُكَي هُهْنِإف احلَص َلِمَعَو ركذ نم ريغ هبونذ نمباَّتنَمَو .كلذب
 20016 برلكلا يا درازا تسير ج0 تبايزلاو .اوين ةيزاسيف هامور هيلإ عجري

 ريتقتلاو فارسإلا نم ركذ ام نيب يأ كلذ نيب "اوقفنأ" :هلوقب هيلع لولدملا قافنإلا ناك يأ :خإ نيب ناكو

 ىري نم يأر ىلع "ناك"ل وغل فرظ "كلذ نيب"و ربخلا وه وأ ربح دعب ربح "اماوق" :هلوقو "ناك" ربح وهو

 ربخس وهو ءامهئاوتسال ءاوس يمس امك نيفرطلا ةماقتسال هب يمس ؛الدع :اطسو (نايبلا حور) .فرظلا يف اهامعإ

 (نيلامكلا ريسفت) .اوغل افرظ "كلذ نيب"و ربخلا وه وأ ناث
 (نيلامكلا ريسفت) .فلألا فذحو نيعلا ديدشت يأ :ديدشتلاب .ئعمو انزو لاكنلاو لابولاك ماثآلا :"فاشكلا" يف :اماثأ

 ركب يبألو ءفلأ الب ديدشتلا عم رماع نبال :امهعفربو ."بيطخلا" نم «لامتشا لدب "قلي" نم الدب يأ :الدب
 تبثيو «ةبوتلاب مهيصاعم قباوس وحمي نأب يأ :خ! هللا لدبي (نيلامكلا ريسفت) .لاحلل وأ افانيتسا فيفختلاب

 وأ ءهنم فلس ام دادضأل هقفوي نأ :ليقو .ةعاطلا ةكلمي سفنلا يف ةيصعملا ةكلم لدبي وأ ؛مهتاعاط قحاول اهاكم

 (لمجلا ةيشاح) .اباوث باقع لك لدب تبثي نأب

 بتكتو ةبوتلاب ىحمت ةئيسلا نأ ليوأتلا نكلو ؛ةنسح ريصت اهنيعب ةئيسلا نأ سيل :جاحزلا لاق :خلإ هللا لدبي
 ديقلا اذهبي ديقي مل مهضعبو «ةرياغملل فطعلا نأ ىلإ كلذب راشأ :ركذ نم ريغ "حورلا" نم «ةبوتلا عم ةنسحلا

 ,روضحلا نيعمب "دوهشلا" نم كلذ ىلع "دهشي"و :خإ بذكلا يأ (لمجلا ةيشاح) .ماعلا فطع نم هلعجو

 ةلطابلا ةداهشلا نوميقي ال ئععملا :ليقو .روزلا رضاحم نورضحي ال لصألاو «هب لوعفم هنأ ىلع روزلا باصتناو
 :ليقو «ءانغلا روزلا نأ :دهاحجم نعو ؛ةيردصملا ىلع روزلا باصتناو .ةداهشلا نم كلذ ىلع "نودهشي'"و
 (نيلامكلا ريسفت) .كرشلا هنمو لطاب لكل لماش روزلا :كاحضلا نمو «كرشلا



 ناقرفلا ةروس ها“ رشع عساتلا ءزجلا

 كي مارح وكم هريعو ا ءالكلا ن نم وغّللاب ودم اَذَِو لطابلاو
 تي

 م اي دايك بتسياغب وظعو اورج اَذإ ت ميو

 ءر+8 2 ىلا 1 ثا. رد ىف ع لع وع وعلا
 اًنلَعَحآَو كل نيعيطم "8 نآب انل ..ريعأ ةّرق دارفإلاو ا انتيَرْذَو اًنِج'َوزا

 ا اقفل عا 8 5 1 8 بح ص لق نع 7 2 لا تت م ١

 اوُرَبَص امي ةنجلا يف ةحردلا َةَقَرْعْلا َوَرَجم كلبتلوأ .ريخلا يف م29 اًماَمِإ َنيِقَتُملِل
 ةيحن ةفرغلا يف اًهيف ءايلا حتف عم فيفختلاو ديدشتلاب َرَوَقَلُيَو هللا ةعاط ىلع و . 8 3 0 * كو ١ 2 و ب 5

 اقمَو اق ل لشسللا [ .ريدادخ .ةكئالملا نم 2 تاسيس
 0 ا ةكئالملا مهييحي

 ىلع يأ :اوطقسي ."بيطخلا" نم .هيف ضوخلاو هيلع فوقولا نع مهسفنأ نيمركم هنع نيضرعم يأ :امارك اورم

 ىلإ ريشي :محا اورخ لب (نيلامكلا ريسفت) .رصبي الو عمسي ال نمك اهيف ام نيرصبتسم الو ءاط نيعاو ريغ تايآلا

 ةلباقم 8 )1 نيرظان"و "يا ةلباقم ف "نعاس :هلوقو . "انايمعو 0 وهو 1ع ديقلل هحج وتم يفنلا نأ

 ريغ اهيلع اوميقي ١ "اورخي ١ 'يواضيبلا" فو "نيرظان"و "” نييسانع" لك نم لاح "نيعفتنم"و : اناهع'

 هوس ارا س لاا سبا راي زا هايس ا راسو رس دوس

 (لمجلا ةيشاح) .املسم ديز يناقلي ال :كلوقك لعفلا نود لاحلا يفن يفنلا نم ٠ دارملاف ءةيعار

 ةعاط يف هلهأ هدعاس اذإ نمؤملا نإف :نيعأ ةرق (نيلامكلا ريسفت) .ركب يبأو يلعو ةزمحو ورمع يبأل :دارفإلاو

 هب مهقوحل عقوتو «نيدلا يف هل مقدعاسم نم ةدهاشي امل ؛ةنيع مهي رقتو هباق مه رسي اهيف هوكراشو لجو رع هلل
 نينم ملا نإف خا مهارن .ةريغ و "دوعسلا يبأ" نم ١١(2 :روطلا) 4في مهب انقَحْلأ» :هلوقب دعو امبسح ةنحجا 8

 يف هب مهقوحل عقوتو «نيدلا يف مهتددعاسم نع ىري امل ؛هنيع هب رقو هبلق هب رس هللا ةعاط يف هلهأ مهكراش اذإ
 قيفوتلاو ءانيلع ملعلا ةضافإب نيدلا مسارم ةمامإ يف انب نودتقي ثيحب انلعجا يأ :ل! انلعجاو (لمجلا ةيشاح) .ةنجلا

 (لمجلا ةيشاح) .ةلصاح ةقباطملاف ؛هريغو عمجلا هيف يوتسي "مامإ" ظفلو (دوعسلا يبأ ريسفت) .حلاصلا لمعلل

 (نيلامكلا ريسفت) .لاع عفترم ءانب لك :ةغل يهو ءاطع نع يور اذك :ةفرغلا

 .مالسلاب مهيلإ برلا لسريو «مالسلاب اضعب مهضعب يبحي :يبلكلا لاقو .ضعب ىلع مهضعب ملسي يأ :خلإ امالسو ةيحت
 (نيلامكلا ريسفت) .ىلعو ةزمحل "ىقلي يقل" نم :فيفختلاو (لمحلا ةيشاح) .تافآلا نم ةمالس يأ امالس :ليقو

 .ةايحلا ءاعد :"بيطخلا" يفو :ةيحت

 ا / 0
 .هنعغع نيص رعم

 . ءمه ةماقإ عضوم 2: ىحو
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 ءارعشلا ةرروس ها 4 رشع عساتلا ءزجلا

 ةيفان ام ةكم نمك هدم اي زك .ًاذجبلا نيغرلا داب" ريعع هده اهو "قلغل وأ"و

 فيكف يأ َدَقَف اهفشكيف دئادشلا يف هايإ كاع لول ير ركب ثرتكي أَوَبْعَي

 مكل امزالم م اماَرِب باذعلا ُنوُكَيَفَوَسَف ؟نآرقلاو لوسرلا َرُشَبَّدك ا 8

 االولا باوحو .نوعبس ردب موي مهنم لمت ءايندلا يف مكب لحي ام دعب ةرحالا يف

 نلف اع يلع لق

 ةيآ نورشعو عبسو ناتئام يهو «يندمف اهرخآ ىلإ "ءارعشلاو" الإ ةيكم ءارعشلا ةروس

 هنآ رقلا :بتكلا كيا 5 هذه 7 عالي .كلذب :هدارغ ملعأ هللا مو ررهظ

 َكَسْفْن محب دمحم اي َكَلَعَ .لطابلا نم .قتا يطل ف نيل "نم" نيعع. ةفاضإلا

 20 ش7 مف نسمؤم ةكم لهأ يأ لجأ نم امنع اهلداق

 الولف ةدابعلا اب ىلا فاصوألا كلت ىلع رادملا نأ دافأ نيلماكلا نينمؤملا فاصوأ 3 امل ع ًابعي ام لق

 هيبش وهف :الإو هدبعيو هيو فرعيل ةقلخ ناسنإلا نإف ما دحياو م فبرخي يل .قلخل نم ةعقاولا ةدابعلا

 نوسفانتملا سفانتي ةدابعلا يفف (25:تايرذلا) ه؛ِنوُدبْعَيل اَّلِإ سسنأْلاَو نجلا ٌتَقَلَح امو :ىلاعت لاق «مئاهبلاب

 ديد ةيالا فو ؛لعافلا مسا انه دارملاو الاتق لتاقك مزال ردصم :امازل (يواصلا ةيشاح) .نوزئافلا زوفي اميو
 (يواصلا ةيشاح) .ةكم رافكل
 اذهو ءمكب ثرتكا ام يأ مكب أبع ام مك ؤاعد الول :ريدقتلاو "يبر مكب أبعي ام" :هلوق وهو :خإ هيلع لد

 ,مهئاعد ببسب مهنع دئادشلا عفدب مش ثرتكا ىلاعت هنأ ىلإ نيعملا لحنيف هئافتنا ديفت "الول"و ءيفنم باوجلا

 هنم رهاظلا "مكب أبعي فيكف" :هلوقب حراشلا لخ ىلع اضوصخ "متبذك دقف" :هلوق عقوم ام اذه ىلع رظناو

 (لمجلا ةيشاح) .لمأتف ؛مهبيذكت لحأل ؛مهك أبعي مل هنأ

 اذه تايآ 5 ؟نآرقلا وأ ةروسلا هنن ةارملاو هللا دنع نم هنأ ةحصضو هزاجعإ رهاظلا يأ :نيبملا باتكلا

 هتحص رهاظلا وأ :خلإ قحلا رهظملا (كرادملا ريسفت) .نيبملا باتكلا تايآ كلت ةطوسبملا فورحلا نه فلؤملا

 (نيلامكلا ريسفت) .امزالو ايدعتم ءاج "نابأ"و ءهزاجعإو



 ءارعشلا ةروس هده ظ رشع عساعلا ءرجلا

 ند مِهَلَع ليم أقك نإ 7 اذه فيفختب اهيلع قفشأ يأ قافشإلل انه "لعل"و
 الو .نونمؤيف (2) َنيِعِضَح اَه حُهَقَسَعَ مودت يأ :عراضملا ىنعمبَتَلَظَق َهَياَء ٍءاَمَّسلآ

 ع عمال ها فرم ةيفااعلا# يعد ال هالو هه 1218 هاه هه ه8 هال ااا هل عهكنو 22:1 فالف ناقه دقق 23 ديف

 اضيأ اهزنم ىلاعت هللا ناك املو «قافشإلل اهلعج ادارم الو ,حيحص ريت يحرتلا ناك امل :2إ! قافشإلل انه لعلو

 :يبيطلا لاق .هنع ربخي يح قافشإ عقي مل هنأل ؛مزال رمألاب هليوأتو ءبطاخملا قافشإل هنأ ىلإ راشأ فونخلا نم

 (نيلامكلا ريسفت) .لعفت الف كلذ لعفت كنأ يأ راكنإلا ةيضق قافشإلاب رمألا ىلع لد

 انئإف ؛مههاَعإ مدع ىلع نرحت ال :نيعملاو ؛مهرمأ ةقيقح نايبب عي هللا لوسرل ةيلست اذه :خإ مهيلع لزنن أشن نإ

 مدعف ؛مهؤاقش انملع يف قبس نكلو ؛مهيلع ارهق نونمؤيف مهيولقب ذحأت ةزجعم مهيلع انلزنأل مهفاميإ انئش ول
 .هباوح "لزنن"و «طرشلا لعف "أشن"و طرش فرح "نإ"و ءامي مئاقلا بعتلا نم كسفن حرأف مهنم ال انم مهناعإ

 هليوأت بجو ءافلا ةملكب غراضملا ىلع يضاملا بترت بعصتسا امل يأ :خإ عراضملا ىنعمب (يواصلا ةيشاح)

 "فاشكلا" يف ام ىلع اضيأ هب ئرقو .ع راضملاب

 نأ رهاظلا ناك امب ربكلا روهظل قانعألل عوضخلا بسن امل مث ءنيعضاخ اولظف :لصألاو يأ :اًبابرأل وه يذلا

 نونلاو ءايلاب هعمج كلذ غوس ةقيقحلا يف اهابرأل فصو وهو عوضخلاب قانعألا تفصو امل نكل ؛ةعضاخ :لاقي
 ريرقتلا ةدايزل ؛قانعألا تمحقأف «نيعضاخ اهل اولظف :هلصأو :"دوعسلا ىبأ" يفو ."لمجلا" نم ؛ءالقعلل وه يذلا

 .هلاح ىلع ربخلا كرتو ؛ع وضخلا عض خوم نايبب

 لكشتساو "مهقانعأ" نع ربح هنأ :امهدحأ ,ناهجو هيف "نيعضاخ" :هلوق :"نيمسلا" يفو :خلإ هنم ةفصلا تعمج

 مه :ليق امك ءاسؤرلا قانعألاب دارملا نأ :اهدحأ ءهجوأب هنع بيحأو «ءالقعلاب صتخم هنأل ؛ةمالسلا عمج هعمج

 ناك ام ىلع ربخلا ىقبو فذح مث «قانعألا باحصأ لظف يأ فاضم فذح ىلع هنأ :يناثلا .رودصو هوجو

 .فوذحملل ةاعارم ؛فذحلا لبق هيلع

 قانعألا نأ :عبارلا .ةفاضإلاب ثينأتلا بستكي امك مكحلا اذه مهنم بستكا ءالقعلا ىلإ فيضأ امل هنأ :ثلاثلا

 ال اولظف :مالكلا لصأ :يرشخمزلا لاق :سماخلا .ةحراحلا دارملا سيلف ةعامجلا مهو ؛«سانلا نم قنع عمج
 ةلماعم تلموع اهفأ :سداسلا .هلصأ ىلع مالكلا كرتو .عوضخلا عضوم نايبل ةفاضإلا تمحقأف «نيعضاخ

 هجولا ."ةدجسلا"و "فسوي" يف نيعئاطو نيدجاس :هلوقك ءالقعلا لعف نم نوكي ام مهيلإ دنسأ امل ءالقعلا

 (لمجلا ةيشاح) .يئاسكلا هلاق «'مهقانعأ" يف ريمضلا نم لاحلا ىلع بوصنم هنأ :يناثلا



 ءارعشلا ةروس هلآ رشع عساتلا ءرجلا

 ةيئاجسل هب أوبدك دقق (6 » َنيِضرْعُم ُهَْنَع أوُناك الإ ةفشاك ةفص ثّدحم نَمحَبلا َنِم نآرق يا ازهغارق ت22

 يأ ايف اَنَثَبْنَأ زك ضرألا ىلإ اورظني وري َمَلَوأ :) َنوُءرَبسَي مب أوُناك ام بقاوع او
 ىلاعت هتردق لامك ىلع ةلالد ةَيأَل َكِلَذ نَّنِإ ؟نسح عون ترس جول ؛ لك نم اريثك

 َوُهَل َكَنَر َّنِإَو .ةدئاز - هيوبيس لاق - "ناك"و ؛هللا ملع يف 2: َنيِيِمْؤُم مُهُرَتَكَأ ناك اَمَو

 كموقل دمحم اي ركذا َو .نينمؤملا محري 20 محل نيرفاكلا نم مقتني ةزعلا وذ ُريِزَعلآ
 1 9 2 000 مس ب درف ى ّ ع 0 5 5 5 9

 2: نيِملظلا موقلا تئا كاب يأ نأ ةرجشلاو رانلا ىأر وم ٌكلْبَر لءٌداَت ذإ

 (نيلامكلا ريسفت) .ةدئاز "نم"ف ةظعوملاب ركذلا رسفي دقو ؛ةيضيعبت "نم" و «نآرق نم ةفئاط يأ :نآرق

 ةقيض :هلوقو (نايبلا فد ؛نآرقلا ث ولدح مزالي "اف ءريرقتلا عيون و ريك كتلا ريزخلل ؛هلازنإ ددض يأ :ثدحم

 (نيلامكلا ريسفت) .الوزن ثدحم ركذ لك نإف ةصصخم ال :ةفشاك ةفص .نايتإلاب ريبعتلا نم اهانعم مهفل يأ "ةفشاك

 . "دوعسشلا ل 0 ءاهنع ريخأ ءابنأ نآرقلا نأ ؛ ؛ رابخألا يأ عا لا اهنع ريعو :بقاوع

 ةيربح "مك" نأ ىلإ ريشي د :خلإ اريثك يأ . "يواضيبلا" نم ءاقرثكل "مك"و جاوزألا ةطاحإل "لك" :خلإ اهيف انتبنأ مك

 (نيلامكلا ريسفت) .ةينضيعتت "ىف فا:ضنص لك خف اريك اغيشا وأ ةينايب " نع د جير رلك نبأ اريك مايا :ةوعللاو

 :ةلوق يف اه ليي أو كذ نم نيتنيرقلا ىدحاإ وهو «ف ورعملا هانعم سيل حج وزلاب املا نأ ل! ريشي رمسي .نسحح عون

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلع هبكرتل قلطي هنإ :بغارلا لاقو «ةهياشتم اعاونأ يأ (ه8:هط) #4 ىَتَش تاي نم اجاَوْرأل

 (يواصلا ةيشاح) .تارم ينامث ةروسلا هذه يف ةيآلا هذه تركذ دق :2! كلذ يف نإ

 نايب ماقمب بسنأ وهو «نينمؤم مهرثكأ امو :ىعملاو [.عقاولا يف مهاح نع رابخإ اذه ىلع وهف] :هيوبيس لاق
 "دوعسلا يبأ" نم «ىلاعت هتهج نم نامبإلا تابجوم دضاعت عم دانعلاو ةرباكملا يف مهولغو مهوتع

 «كوراهو ,ىس وم ةبحق :اهل وأ («( صصق عبس ةروسلا هذه ّق ىلاعتو ةناحبس هللا 0 :خا ىس وم كبر قدان ذا

 عطول ةضق :اهسداسو (حلاص ةصضق :اهسماخعو دوش ةصق :اهعبارو ع ح ول ةصق :اهثلاتو (ميشهاربإ ةصق :اهيناثو

 ملع ِق ةدايرلاو نيرفاكلا ىلع ةجحلا نوكت اك نأ صصقلا كلت 3-0 ةبكح مدقتو .بيعش ةصق :اهعباسو

 يف ةدايزلا راركتلا ةمكحو .ءايقشألا ىقشأ اهرفاكو ءءادعسلا دعسأ ةمألا هذه نم نمؤملا ناك اذلو ؛نينمؤملا

 ركذ هب ذارملا سيلو "ركذا" :هلوقب رسفملا هرّدق فوذحم لومعم فرظلاو .نيرفاكلا ةحح عطقو نينمؤملا ناعإ

 "نأ" نأ ىلإ ريشي :خلإ نأب يأ (يواصلا ةيشاح) .تقولا كلذ يف ةعقاولا ةصقلا ركذ دارملا لب ةاوانملا تقو



 ءارعشلا ةروس هكا رشع عساتلا ءزجلا

 ريع ١ , "7 3 ل 57 2

 لأ مهدابعتساب ليئارسإ ئبو «هللاب رفكلاب مهسفنأ اوملظ هعم َنَوَعَرِف ًمّوق .الوسر

 ىنإ ّبَر :ىسوم لاق ؟هنودح ويف هتعاطب هللا 2: َنوقَكَي يراكنإلا ماهفتسالل ةزمهملا

 ع ا ا ا ل جاع ده لسا وجا 0 ها علا لك فيت "؟
 ةلاسرلا ءادأب ىناسل قلطني االَو يل مهبيذكت نم ىردص قيضيَو (2) نوبذكي نا فاخأ

 مهنم يطبقلا لتقب ٌبنذ َنلَع ّمُهَو .يعم 72 َنوُررَه يخأ نإإ لِسَرأف هيف يتلا ةدقعلل 2 ف 2 تاج هه ا لك ىاكودعو دعا ىالل نالوا ايش
 ىلا لا ل الا ب سويس لااالكت د

 ءكوخأو تنأ يأ اًبَهذاف كنولتقي ال يأ الك :ىلاعت لاق .هب مكر نولثقَي نافاخأف
 5 يطبقلا ةلباقميب © <

 امو نولوقت ام 72 َنوُعِمَجَسُم مكعم انإ اَنَبَياَِب بئاغلا ىلع رضاحلا بيلغت هيفف
 5 5 ', 3 يل وهو ىسوم وهو .

 هر 52 انه الك نأ وز كل ىو < نوعو ناك .ةعاسملا ىرخ ايرجآ نىكل لاقي
 َبَر لوسَر يك انإ الوقف َترّوعّرف اَيِت كح ىرحب ايرج مكل لاقي
 مح 4 5 1 9 8 9 ع دع وف
 ام هل الاقف هايتأف م2: ليِوَرْسِإ ىب ماشلا ىلإ انعم لِسَرا نأب يأ نأ .كيلإ 725 نيملعلا

 :+ ب مدح هم دنت اريغشض اديلو انلزاتع يقاثيف ةلئرترّرلا :ىسومل قوعرف لاق ..ركذ 1 5 ا ا ب نا جت / 22701 8

 ا الا

 نأب ملعلل موقلا ىلع راصتقالا لعلو :خلإ نوعرف موق (نيلامكلا ريسفت) ."تئا" يف ريمض نم لاح :الوسر
 ىلع فطع "ليئارسإ يئب"و .مدآل مدآ نب لوم هل لماش نوعرف موق نإ :لاقي دقو .نايتإلاب ىلوأ نوعرف
 (نيلامكلا ريسفت) .مهدابعتساب ليئارسإ ئب اوملظف يأ "مهسفنأ"

 :هلوقو (يواضيبلا ريسفت) .كلذب ىلوأ ناك نوعرف نأب ملعلل موقلا ىلع راصتقالا لعلو ,نوعرف عم :هعم
 نوقتي ال :هتعاطب .ةقاشلا لامعألا يف مهمادختساك ديبعلا ةلماعم مهب نولماعي يأ اديبع مهذاختاب يأ "مهدابعتساب'

 (نيلامكلا ريسفت) .مهتئج اذإ لوقأ ام :وه ردقم لاؤس باوج نايب هنأك فانئتسا ةلمجلاو هللا

 ؛هنم متغاف نوعرف ةيحل فتن امل ءريغص وهو هيلع ةرمحلا عضو ببسب هيف لصاحلا لقثلا يأ :خلإ هيف يتلا ةدقعلل

 يف لقث هيف لصحف «هناسل ىلع اهعضوو ةرمجلا ذخأف ؛ةرمجو ةرمث هل مدقف «هربتخي نأ هتجوز هيلإ تراشأف

 ."نايبلا حور" يف امك .التلع ليربج لسرأف يأ :لسرأف (لمجلا ةيشاح) .قطنلا

 «ىسوم وهو باطخلا ناكم يف يأ :رضاحلا بيلغت هيفف (نيلامكلا ريسفت) .مهمعز ىلع ابنذ هامس امنإو :للإ بنذ

 ف اناك ناروكذملا باطخلاو لاسرإلاو ءرصممي. ناك كاذ ذإ هنأل ؛نوراه وهو «ناكملا كلذ نع يأ بئاغلا ىلع

 (نيلامكلا ريسفت) .هنع ربخملا ددعت عم لوسرلا دارفإل هيجوت :انم الك يأ (لمجلا ةيشاح) .هتملع امك روطلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيردصم "نأ" نوك ءابلا ريدقتب ريشي :لسرأ نأب



 نَف سبلي ؛ةنس نييالث 2 نييس 2 ائيف َتَثِبلَو هماطف دعب ةدالولا نم ابيرق

 هلتق يه َتلَعَف ىتلاَكَنَلعَف َتلَعَفَو .هنبا ىمسي ناكو هبكارم نم بكريو نوعرف سبالم
 .دابعتسالا مدعو ةيبرتلاب كيلع يمعنل نيدحاجلا :2: تريرفكلا ترم َتنأَو يطبقلا

 1 - 56 ا هر 8 #3 وى
 ملعلا 3 اهدعب هللا يناتا امع 2 َنيِلآَصلا ّنِم اناو كئنيح يا اذإ اًهتلعف ىسوم لاق

 22: نيلسّرملا َنِم ىنلعجَو ' امكح بر ىف بهّوف مكتفخ امل ٌمكنم تزرفف .ةلاسرلاو ماهم - اى 1 زيد ”ىح» نفل 2 دعا رات# ا ” د جاو 4

 هنإف ؛انه ادارم سيلو «هتدالو لاح دولوملا ىلع قلطي ديلولا نأب ةيالا ىلع درو اه عفد كلذب هدصق :ةدالولا نم ابيرق

 دنع ناك نإو ىسوم نأل ؛اهرهاظ ىلع ةيآلا ءاقبإ ىلوألاو .ماطفلا دعب نوعرف هذخأ مث همأ دنع عاضرلا نمز ناك

 (يواصلا ةيشاح) .هتدالو نيح نم هتيبرت يف وهف ءنوعرف رظن تحت هنأ الإ همأ
 ديلولا لا" يفو .انه ادارم سيلو ةتدالو لاخ دولوملا ىلع قلطي هنأل ؛زامي ديلولا يفف يأ :ةدالولا نه ابيرق

 ّق امأو يأ "٠ نوالعو 1 :هلوقو .ةدالولا نم ةهدهع برَقل ؛كلذب يبصلا نع ريغ. قا ةدالولا نم ةهدهع برقل ؛ىبصلا

 ةدم يق هنأل ؛هريغ عنص امك ىلوأ ديقلا اذه مدعو «ماطفلا دعب هدنع نوعرف هذحأ مث همأ دنع ناكف عاضرلا نمز

 (لمجلا ةيشاح) .لمأت «هل ةارتكملا ةعضرملاك همأ تناكف ؛هتراشإو نوعرف رظن تحت ناك هنكل همأ دنع ناك نإو عاضرلا

 "حورلا" نم «نوتاف هسا و «نوعرفل ازابحت ناك يذلا يا :يطبقلا هلجق

 اثبال تنك ذإ نيح يأ :ذئنيح يأ (يواضلا ةيشاح) .ليئارسإ نب لثم يل ادبع كذاختا يأ :دابعتسالا مدعو

 فرح انه ىهو "ذينيح" بارعإلا ثيح نم فذارت "اذإ" نأ ىلإ دحأ بهذي ال ذإ ؛نعم ريسفت اذهو .مكيف

 اعم ءازرجو باوج "اذإ" :تلق نإف :لاق (ليزنتلا ملاعم) .ءارجو باوج فرح اهإ :يرشخمزلا لاقو .طقف باوح

 تيزاج كنأ نئيعم هيف "كتلعف تلعفو" :نوعرف لوق :تلق ؟اءازج عقو فيكف نوعرفل اباوج عقو مالكلاو

 ىزاحت نأب ةريدج هدنع تناك هتمعن نأل ؛هلوقل اميلست «كل ايزاحب اهتلعف معن :ىسوم هل لاقف «تلعف امم قمعن

 (لمجلا ةيشاح) .ءازحلا كلذ وحنب

 هنأ لصاحلاو .لالضلا عضوم لهجلاو لهجلا عضوم لالضلا عضت برعلا :ريرح- نبا لاق 2 نيلاضلا نم انأو

 يبلاو نيلاضلا لم انأو ىس وم لاقأ نكف دري اداف ؛نيدعتملا نس ١ نيئطخملا نم وأ نيلهاجلا نم انأو هب دارأ

 «قح ريغب لتقلا وهو نوعرف هب هخبو امل در كلذ يف :نيلسرملا نم ينلعجو (لمجلا ةيشاح) ؟ادبأ الاض نوكي ال

 (يواضلا ةيشاحإ .كلذ دعب هتتأ مث ةلاسرلا



 ءارعشلا ةروس 000000 ا ءزجلا

 كلعل نايب معو ليِوترْسِإ نب َتدْكَع ْنأ "”يلخع نق نق" هلصأ هلع انت همم قللت

 .مهدابعتساب كملظل ؛كلذب كل ةمعن ال «يندبعتست ملو اديبع مقذختا يأ ,ةمعنلا

 ُثَر امَو :ىسومل ُنَوَعَرِف َلاَق .راكنإلل ماهفتسا ةزمه مالكلا لوأ مهضعب رّدقو

 ليبس نكي ل الو ؟وه ءيش يأ يأ ؟هلوسر كنإ :تلق يذلا 2 5 .ريمطقلا

 ُبَر َلاَق :اهضعبب ىسوم هباحأ هتافصب هنوفرعي امنإو ناعت هتقيقح ةفرعم ىلإ قلحلل
 ع م و : ركز لا
 2575777111 1 1 0 2 ني وم متنك نإ كلذ قلاحخ يأ 0 امَو ضر ِتاَوِنمَّسلا

 ةقيقحلا يفو ءارهاظ يلع امب نمت يأ "يلع اهنمت ةمعن" :هلوق ."كبرن ملأ" :هلوقب اهيلع لولدملا ةيبرتلا يأ :كلتو

 كدنع يعوقو يف ببسلا هنإف ؛مهئانبأ حبذب مهايإ كدصقو ليئارسإ نب كديبعت يأ "ليئارسإ نب تدبع نأ"
 فوذحم أدتبم ربخ "تدبع نأ"و ءةفص "يلع اهنمت"و ءاهربخ "ةمعن"و ءأدتبم "كلت" :هلوق .كتيبرت يف يلوصحو

 نايب فطع "تدبع نأ" :هلوق :"لمجلا" يف لاقو ."حورلاو دوعسلا يبأ' نم .يموق ديبعت ةقيقحلا ف يهو يأ
 ."خلإ تدبع نأ" 0 نيبو حضو دقو مهبم ءيش ىلإ ةراشإ "كلت" ف ءاط حضوم "كلت"ل

 و لخ ي نا :اهدحأ «ةعبس هجوأ هيف :خإ تدبع نأ .راجلا فذحب ريمضلا ىلإ لعفلا لصوأف :نمت هلصأ

 هنأ :عيارلاو ٠ . همن" ,ةرها لبا هنأ تيل .هلجأ نم الوعفم بصن لحم يف هنأ : ناثلاو ."كلثأالا ناين قطع

 أ رمضم ادعبم ريع هنأ ةسقاسلاو تدع نآياىأ ةردقفا ءاب رورحم اةنأ :نيماقلو ."اهننث" ,ناءاشا قفا لدي

 ةفوذحم يهف ءابلاب ىدعتي "نمت"و ."ةمعن" ل ةفص "اهنمت" نم ةلمجلاو "نيعأ" رامضإب بوصنم هنأ :عباسلاو .يه

 (لمجلا ةيشاح) .ركذت نيعم "نمت" نمض :ليقو .امب نمت يأ
 فطع يأ :ةمعنلا كلعتل نايب (نيلامكلا ريسفت) . ىلع اهنمث ةمعن ليئارسإ يب كديبعت ئعملاو ؛نايب فطع يأ :نايب

 نأل ؛ىلع هب تننم يذلا يدابعتسا مدع يف كل ةليضف الف يأ خا يدبعتست ملو" :هلوقو .امل حضوم نايب

 لصأو ."كلتو" لبق يأ مالكلا لوأ ءشفحألا وهو :مهضعب رّدقو (لمحلا ةيشاح) .ملظ يريغل كدابعتسا
 (لمجلا ةيشاح) .ىلع امي نمت ىح ةمعن هذه تسيل يأ خلإ كلت وأ :مالكلا

 راسفتسالاب أدبف .هاوعد ىلع ضارتعالا يف عرش «كلذب دري مل هنأ ىأرو هيف هب نعط ام باوج عمس امل :نوعرف لاق

 نم وه سنج يأ :ئيعملاو ؛ةقيقحلا نع امي لأسي "ام" نأل كلذو :خلإ ءيش يأ (يواضيبلا ريسفت) .لسرملا ةقيقح نع
 عنتما امل هراثآو هصاوخ رهظأب ىلاعت هفرع :2إ ضرألاو تاوامسلا بر (يواصلا ةيشاح) ؟تادوجوملا سانجأ

 9 (يواضيبلا ريسفت) ."نينقوم متنك نإ" :هلوقب راشأ هيلإو «لاعفألاو صاوخلا ركذب الإ دارفألا فيرعت



 ءارعشلا ةروس هالو رشع عساتلا ءزجلا

 لأ :هموق تفا ريشأ نم ر ءهلّوَح نمل نوغرف لاق ٠ كلو دب ارتع ,هقلاحخ ىلاعت هنأب

 ْمُكياَباَ ُبَرَو َركُبَر :ىسوم َلاَق ؟لاؤسلا قباطي مل يذلا هباوحج م َنوُعِمَتَسَ
 مكلوُسَر نإ لاق كلذلو ءنوعرف ظيغي هلبق اميف الخاد ناك نإو اذهو 2 َنيِلَوَأل

 معك نإ امه اَمَو بغَملآو قرفَملا بَ :ىسوم لاق © «ةروثجمل ركقلا لسزأ قذلا

 ريغ اًهَلِإ ٌتْدْحْنَأ نْ :ىسومل نوعرف لاق .هدحو.هب اونمآف كلذك هنأ مع > َنوُلَقَعَت

 (يواصلا ةيشاح) باسو ريمضلا | ىث مل :ليق ام عفدناف ءضرألاو تاوامسلا سنج يأ :امهنيب امو <

 باوجلا نع لودعلا نأ مدقتو ءاهنع لأسي ىلا ةفصلاب هباحأ دقو ةقيقحلا نع لاؤسلل "ام" نأل يأ :لاؤسلا قباطي م

 نأ نكمي ال ام ىلإ الودع :ىسوم لاق (لمجلا ةيشاح) .ثبعو هفس ةقيقحلا نع لاؤسلاف .هتلاحتسال نيعتم قباطملا
 (نيلامكلا ريسفت) .لمأتلا دنع حضوأو «رظانلا ىلإ برقأ نوكيو ميكح روصم ىلإ هراقتفا ف كشيو «هلثم هيف مهوتي

 هكرت هلجألو ؛نوعرف هب ظيغي نكل هلبق هفّرع يذلا فيرعت يف الخاد ناك نإو يناثلا فيرعتلا اذه يأ :خإ اذهو

 ىلإ ضرألاو ءامسلا ةيقلاخي فيرعتلا نع لدع هنأك :"ريبكلا" يف لاقو .حراشلا هيلإ بهذ ام اذهو ءالوأ

 ةبحاو نيضرألاو تاوامسلا نأ دحأ دقتعي نأ عنتمي ال هنأل كلذو :مكئابآلو مكقلاخ ىلاعت هنوكب فيرعتلا
 نيبحاو مهوك هدادجأو هيبأو هسفن ف لقاعلا دقتعي نأ نكمي ال نكلو «رثؤملاو قلاخلا نع ةينغ يهف امهاوذل
 ءاتداح نوكي كلذك ناك امو دوج ولا كعب اومدع م مدعلا لعب اودحججو مه 5 تلد ةدهاشملا نأ امل ءمهاوذل

 .رهظأ طمنلا اذنك في رعتلا ناكف ءرئؤمل الإ هدوحجج و لاحتسا انداح نوكي امو

 ربخ ةظاغإلا نم ةيتحتلا مضب :ظيغي (نيلامكلا ريسفت) ."امهئيب امو ضرألاو تاوامسلا بر" ئعي :هلبق اميف

 ؛يناثلا نم حضوأ ثلاث قيرط ىلإ لدعف :خلإ قرشملا بر (نيلامكلا ريسفت) .ظيغلا ىلع نوعرف لمحي أ "اذه"

 يف رهاظ رمألاو «راهنلا لاوزو سمشلا بورغ برغملاب دارأو ؛راهنلا روهظو سمشلا عولط قرشملاب دارأ هنأل
 (ريبكلا ريسفتلا) .ربدم ريبدتب الإ متي ال بيجعلا هحولا ىلع رمتسملا ريبدتلا اذه نأ

 هلبق يذلا مويلا رادم ريغ رادم ىلع اهكرخيو «قرشملا نم سمشلاب ينأي هنأ موي لك ن ودهاشت يأ :امهنيب امو

 (يواضيبلا ريسفت) .تانئاكلا رومأ هب مظتني عفان هجو ىلع برغملا ىلإ اهغلبي يح

 ىلع هب لدتساو .ج وجعا دناعملا نديد اذكهو «ديدهتلا ىلإ عاطقنالا دعب ةجاخلا نع لودع اذه ل تدخلا نعل

 ةدابعلا قحتسا هعلاط ةوقب هرمأ ىلوت وأ ارطق كلم نم نأ دقتعا ايرهد ناك هلعلو :عناصلل هراكنإو ةيهولألا هئاعدا

 (يواضيبلا ريسفت) .هلهأ نم



 ءارعشلا ةروس ش .هالآ رشع عساتلا ءزجلا

 تحت ناكم ف صخشلا نبل هايتك دسم نال حا تو ترينوجسُمْلا َنِم َكنلَعَج

 كلذ لعفتأ يأَرَلَوُأ :ىسوم هلَّلاَق .ادحأ هيف عمسي الو رصبي ال ؛هدحو ضرألا

 هب ِتأق هل نوعرف َلاَق ؟يلاسر ىلع نيب ناهرب يأ ع نيبُّم ءْىَشِب َكُتْمَِح ولو

 ةيح م2 نيم 0 ّىِه اذإف ُهاَضَع 'َقْلَأَف .هيف /29) َنيِقٍددٌّصلا حرم تدك نإ

 » َنيرِظَّتلِل عاعش تاذ ُءآَضيَب ّىه اَذِإَف هبيج نم اهحرخأ رْوَدَي َعَرتَو .ةميظع
 م وس تالا رمي 0

 لكب كلوي ياس جب نيرو ناتنلا سقشا ايف ردأ رخخأ ها وة أَدَلاَق

 1ك 17 ول 0

 ءاجرإلا نم رمأ

 2) م وُلْعُم مْوَي تقيِمِل ة ارخشلا عي .رحسلا ملع 8 نسور ليعنيإ "را ميلع ٍراَحَس
 هقوفي يأ

 عت انّلَعَل (2) َنوُعِمَتجم منَ لَه ِساَئلِل َليِقَو .ةعيزلا موي نم ىحضلا تقو وهو
 53 2 81 22 ؛عامتجالا ىلع تحلل ماهفتسالا 2 ) َنييِلَعْلا مه ه أونا نإ انها

 بح ةقيمع ةوه ف مهحرطي ناك هنإف ؛يوجس يف مهلاح تفرع نمم يأ دهعلل "نينوحسل" يف ماللا :نينوجسملا
 عزنو .نينوجتسملا نم لعج يأ :كلذ لعفتأ (يواضيبلا ريسفت) ."كننجسأل" نم غلبأ لعج كلذلو ءاوتومي
 ءاهعزن مث هطبإ يف اهلحدأف هدي جرخأف ؟اهريغ كل له :لاق ىلوألا ةيآلا نوعرف ىأر امل :ليق ءهبيج نم يأ :هدي
 .ةرمسلا :ةيسرافلاب :ةمدألا نم (يواصلا ةيشاحإ .قفألا ٌدسيو ؛راصبألا ىشغي داكي عاعش اهو

 ناك نأ دعب مهرواشم ىلإ لزنتف ؛هوعبتي نأ هموق ىلع فاح ةرهابلا تايآلا كلت ىأر امل :خإ مكجرخي نأ ديري
 ناكو ءءاروشاع يأ :ةئيزلا موي نم (يواصلا ةيشاح) .ةتِفع ىسوم نع مهريفنت دارأو «ريبدتلاو يأرلاب القتسم

 ةنيزلا موي نم ات ىسوم مه هتقو يذلا تقولا هنأل ؛ىحضلا تقو هتاقيمو ."كرادملا" يف لاق امك «مهديع موي
 هنمو ؛ناكم وأ نامز نم دّدح يأ هب قو ام تاقيملاو ؛.(ه و :هط)و 6: ةنيزلا موي هك دِعْوَم :ىلاعت هلوق يف

 رهيب رش دفكو :سانلل ليقو .قوس موي ناك :ليقو يح كيع موب ناك ةنئيزلا موي :يواصلا لاقو .مارحاإلا تيقاوم

 .رثوش بلاغ نائيارك اوين نلارتاس ىو رتبام كود وب دي اورنوش حين ايا : نلامد



 ءارعشلا ةروس تال؟ ظ شع عاملا ءزججا

 اج اّمَلَف .ىسوم اوعبتي الف :مهنيد ىلع يلع: اورسعسي مهتبلغ ريدقت ةن ىلع يجرتلاو

 ىلع امهنيب فلأ لاخدإو ةيناثلا ليهستو نيتزمهلا قيقحتتب نأ َنَوَعَرِفِل أوُلاَق ٌةَرَحَّسلآ
 د نباقشلا نيل ذقيح اذإ ْمُكَنِإَو جت َلاَق 2 َنيِبلَعْلا نحخ انك نإ اًرَجأل اَمَل .نيهحولا

 آم أوُقْلَأ :«نيقلملا ّنْحَن ٌنوكن نأ اّمَِو َىَقْلُت نأ اًمإإ :هل اولاق ام دعب قسوم مل لاَ

 اَوَقلَأَف .قحلا راهظإ ىلإ هب ًالسوت ؛مهئاقلإ مدقتب نذإلل هنم رمألاف 2) َنوُقلُم نأ
 ادإف هاصع ئسوم ئقلاف 27 نوبلغلا نَحَتل انإ نّوعّرِف ةّرِعب اولاقَو َمِهيِصِْعَو ْمُهاَبِح ةاو د 2 ىز ه8 ىشلا# نوع + قر اع هانا هده ساو نك 1 كج نو + ج1

 سيلو ؛كلع ىسوم ال نيبلاغلا مه اوناك نإ مهنيد ف مهعبتن ي ١ + ةاوقسلا نبل ةرابعو :2! ىلع يجرتلاو

 :ةبانكلا قاسف مهمالك اوقاس مهنكل .الئطع ىسوم اوعبتي ال نأ وه امنإ :ةقيقح مهنيد اوعبتي نأ كلذب مهدارم

 ةبلغلا رابتعاب يجرتلاو :"يواضيبلا" ةرابعو .ىسوم عبتن الف مهل ةبلغلا نوكت نأ وجرن انإ :دارملاف يأ مهمل المح

 ؛ةيانكلا قاسم مالكلا اوقاسف «ةرحسلا اوعبتي نأ ال ىسوم اوعبتي ال نأ يلصألا مهدوصقمو «عابتالل ةيضتقملا

 غابتال ءاجرلا سيلو ءىسوم عبتن الف مهل ةبلغلا نوكت نأ وجرن انإ دارملاف يأ .ىسوم اوعبتي مل مهوعبتا اذإ مهنأل

 (لمجلا ةيشاح) .مهدنع هب عوطقم هنأل ؛ةرحسلا

 يف لاقو (يواصلا ةيشاح) ."خلإ اذإ مكنإو" :هلوقب مهدازو ءرحسلا مكلمع ىلع ةرحألا مكل يأ :معن لاق

 يف ين .قيبرفأا نسرقلل3 عم ةونوكتو «يقالع رسآ كل معلا ةقوحرف لاق يأ "قي ممن لاق“ ةدلوق :"ةلرافللا
 نورتسف «رحسلا نم يأ :نوقلم متنأ ام ارصتخم .جرخي نم رخآو يلع لخدي نم لوأ نونوكتف .هاحلاو ةبترملا

 ؟عونمم وهو «هب هيومتلاو رحسلاب مهرمأ فيك :لاقي امع باوج اذه :2! هنم رمألاف (كرادملا ريسفت) .هتبقاع

 ٍفو .قحلا راهظإ ىلإ هب لسوتل ؛نذإلا نع زاحم يه لب ؛ ايفل لح سلا مالا قس 8 :باوحلا لصاحو

 ىلإ السوت ؛ةلاحم ال هولعاف مه ام ميدقت يف نذإلا دارأ لب «هيومتلاو رحسلاب مهرمأ اذه دري لو :"يواضيبلا"

 :ليقو ءاصع فلأ نيعبس يأ "مهيصعو" :هلوقو «لبح فلأ نيعبس يأ :مشابح (لمجلا ةيشاح) .قحلا راهظإ
 ةرعب فلحنو مسقن يأ :خلإ نوعرف ةزعب اولاقو (كرادملا ريسفت) يكن اذكو ءافلأ نيعبسو نينثا لابحلا تناك
 نأ نكمي ام ىصقأب مهنايتإو ,نوبلاغ مهنأ مهسفنأ ف مهداقتعا طرفل ؛مهل ةبلغلا نأ ىلع هتزعب اومسقأو .نوعرف

 (يواضيبلا ريسفتلا) .رحسلا نم هب ىتؤي



 ءارعشلا ةروس ظ هاب ظ رشع عساتلا ءرجلا

 نوليختيف ,مههيومعب هنوبلقي 2: َنوُكِفْأَي ام علتبت «ءلصألا نم نيءاتلا ىدحإ فذحب
 َتَرِب اَنَماَء أاَوَلاَق تو َنيِدِحِدَس ٌةَرَحَكلَأ َنلأَف .ىعست تايح امنأ مهيصعو مهلابح

 ىتأتي ال اصعلا نم هودهاش ام نأب مهملعل /2) َنوُرَهَو ئَسوُم تر (2) َنيِمَسَعلا
 هريغو ع ااتبالا نم

 نأ لبق 565 8 الأ ةيناثلا لادبإو ل سد ما دوعرف لاق .رخحسلاب
 و ةزمحل

 0 عكا عبر مكمل رع عقل ' مكملت يول ماريكا 2 | 0 كدا
 كملعي مل ام

 3 اني ىربخ الا ريض ال أوُلاَق (2) ريعَمج ( 4كم ضرسيلا هلو نسيلا
 لا متلعف ال الابو ٠

 عمطن انإ .ةرخ رخآلا ف نوعجار 2 ” نوبلقنم خلاك“ هو يلب اوم نسب انتي لاك كلف

 15158 .اننامز يف 2 » َنييِمْؤُمْلآ لو ا نأب يأ نأ اتّيَطَح اَنْبَراتَلَرِفعَي نأ وجرت

 علبت :نيهجولا ىلع هانعمو ,فيفختلاب "فقلت" :صفحلو ؛رثكألل فقلتلا نم فاقلا ديدشتو :نيمفلا ىدحإ فذخب

 - مهفوليخيف مههيومتب ههجو نع هنولدبي يذلا يأ ةلوصوم "ام" نأ ىلإ دئاعلا ريدقتب ريشي :هنوبلقي (نيلامكلا ريسفت)
 ؛ىعست تايح مهيصعو مهلابح نأ لايخلا يف نوعقوي يأ -ةددشملا ةيتحتلا رسكو ةمجعملا ءاخلا حتفو ةيناتحتلا مضب

 :"سوماقلا" يف :مههيومتب (نيلامكلا ريسفت) .رحسلاب ضعبب اهضعب ءايشألا قئاقح لدبتي الف عقاولا بسحب امأو
 .عملم :هل لاقيو ء«ديدح وأ ساحن هتحتو بهذ وأ ةضفب هالط :ءيشلا هّوم

 ؛هلبق ام لكاشيل ؛ءاقلإلاب رورخلا لدب امنإو .نيدجاس ضرألا ىلع اوطقسو اورخف يأ :خإ ةرحسلا يقلأف
 ام مهاقلأ ىلاعت هنأو .مههوجو ىلع اوحرطف اوذخأ مفأكو ,مهسفنأ اوكلامتي مل اوأر ام اوأر امل مهفأ ىلع لديو

 نأ هيفو ءرحسلاب ىتأتي ال هتقيقح نع ءيشلا بالقنا نإف :خلإ مهملعل (لمجلا ةيشاح) .قيفوتلا نم مهوح
 :يواصلا لاقو .مكملعي ملو مكنع هافخأ نأب يأ :رخآب مكبلغو (نيلامكلا ريسفت) .عفان نف لك يف رحبتلا
 .قح روهظو ةريصب ىلع اونمآ ةرحسلا نأ اودقتعي الك ؛هموق ىلع سيبلتلا مالكلا اذهب نوعرف دارأو

 ؛توملا بابسأ نم ببسب انبر ىلإ بالقنالا نم انل دب ال هنأل ؛هب اندعوتت اميف انيلع ررض ال اودارأ :2! ريض ال
 نم مهو ؛مهلبق اونمآ ليئارسإ ئب نأ هيلع دري اقل يف (ارصتخم كرادملا ريسفت) .اهاجرأو هبابسأ نوهأ لتقلاو

 نم يأ :هلوقب هريغو يواضيبلا يضاقلاو دوعسلا وبأو نايبلا حور بحاصك نورخآلا رسف كلذلف !مهفامز لهأ
 .دهشملا لهأ نم وأ نوعرف عابتأ



 ءارعشلا ةروس هاب 4 رشع عساتلا ءزجلا

 اوديزي ملف «قحلا ىلإ هللا تايآب مهوعدي «مهنيب اهماقأ نينس دعب ْىَسوُم َلِإ آَتمَحْوَأَو
 نب "رسا" ةويمه لضوو :نونلا رسسكب ةيارق فو ؛ليئارسإ نع زا هيورغأ نأ اًوُيَع الإ

 ةينبس عابل املا

 نوعرف مكعبتي 2: َن ومب ركدإ رعبا ىلإ اليل محب رس يأ "ىرسأ" يف ةغل "ىرس"

 َريخَأ نيح ُنَرَعَرِف َلَسْرَأَف .مهقرغأو مكيجنأف ءرحبلا مكءارو نوجليف هدونجو
 © َنيِرِشَح ةيرق فلأ رشع ائثاو ةئيده .فلأ هل ناك :ليق نيآَدَّملا ىف مهريسب

 فلأ ةئامتس اوناك :ليق /2: َنوُنيِلَق ةفئاط ُهَمِذَرِشَل ٍءَلْونَم َّنِإ :الئاق شيجلا نيعماج

 .هقيتج ةرتك" ىلإ رظنلاب مهللقفا ءللأ ةتامعبس. هيج ةملقمو.ءاناآ نيعبسو

 رحب يأ :رحبلا ىلإ (نيلامكلا ريسفت) .ءابلاب ةيدعتلاو «ناهز ال ليللا يف ريسلا عم. وهو "ىرسأ" يف ةغل :"ىئرس" نم

 ناكف «رحبلا ةهج هجوتو هراسي ىلع ماشلا قيرط: كرتفا ]يللا رخخآ يف ليئارسإ ئبب 3202 ىسوم جرحخف «مزلقلا

 يئبب ىسوم ريسب ملعو نوعرف حبصأ املف ؛"يبر ىنرمأ اذكه" :لوقيف كلذ يف هعجاري ليئارسإ نب نم لجرلا

 (يواصلا ةيشاح) .شويحللا هقحلتل ؛رصم نئادم ىلإ ثعبو (ءمهرثإ يف جرخ ليئارسإ

 نيحبصم مكوعبتا اذإ ىح مهي رسأ يأ ءارسإلاب رمألا ةلع وهو ءهدونجو نوعرف مكعبتي يأ :2! نوعبتم مكنإ

 رحبلا نوجلت ثيح مكرثإ ىلع نونوكي لب ءمكلوصو لبق مكنوكردي ال ثيحب ؛مهيلع مدقت مكل ناك

 حو نم ميحلاو ةففخملا ماللا يشكو :دوجليف (يواضيبلا ريسسفت ) .مهقرغأو مهيلع هقبطأف مكلخدم ولحن ديف

 ىلع فطع هنأ ىلع نيلعفلا عفرب :مهقرغأو مكيجنأف (نيلامكلا ريسفت) .رحبلا مكءارو نولخدي يأ جلي
 (نيلامكلا ريسفت) .رمألا باوج ىلع بصنلا زوجيو :"نوجلي'

 اذهبي مهيلح مهنم اوراعتسا مث ءاديع ةليللا هذه يف انل نإ :نوعرف ةعامجل لاق ىسوم موق نأ يور :مهريسب ربخأ نيح

 (يواصلا ةيشاح) .مهعبتو هموق عمج كلذ نوعرف عم املف ءرحبلا بناج ىلإ ليللا يف لاومألا كلتب اوجرح مث ببسلا

 امل مذارش بوت اهنمو «ةليلقلا ةفئاطلا :ةمذرشلا :ةفئاط (نيلامكلا ريسفت) .عمجلا ئيعمب رشحلاو :شيجلا نيعماج

 عبس نوعرف شيج يأ :هشيج ةمدقمو (نيلامكلا ريسفت) .افلأ نيعبسو فلأ ةئام تس ليئارسإ ئب يأ :اوناك ليق

 (يواصلا ةيشاح) .ةثتام.تسو ىفلأ فلأ هشيح



 ءارعشلا ةروس هاله رشع عساتلا ءزجلا

 :ةءارق يفو ,نوظقيتم (29 َنوُرْذَح ٌعيِمَجْلانِإَو .انظيغي ام نولعاف ١ َنوُظِباَعَل امل َمْجْنِإَو

 اوقحليل ؛رصم نم هدونجو نوعرف يأ ِمُهَسِجَرْخَأَف : ىلاعت لاق .لودعتسم "نورذاح"

0 ! 

 يف ةيراج راهأ م2: ٍنويعَو لينلا يبناج ىلع تناك نيتاسب ٍتَنَج نِّم هموقو ىسوم

 طعي مل هنأل ؛ًازونك تيمسو .ةضفلاو بهذلا نم ةرهاظ لاومأ ٍزوُبْكَو :ليثلا قم رونا

 .مهعابتأ هفح هفحي «ءارزولاو ءارمألل نسح سلجم ( 2: ميرك ٍماَقَّمَو اهنم ىلاعت هللا قح

 .هموقو نوعرف قارغإ دعب م2: ليِوََرَْسِإ | َىَب اَهَتْنَروََو انفصو امك انجارخإ يأَكلَدَك
 "ههانج رخخأ" نا فطع ةلمجلا

 مهتنايخو ءاندابع كلس يف نوطرخنم مهو ءاندالب نم نذإ الب مهجورخل ؛ةظاغإلا نم ةيتحتلا مضب :انظيغي ام نولعاف
 امل ءانراكبأ اولتقو انلاومأ ىلع اوسمطو ءاننيد اوفلاخ ثيح يأ :انظيغي ام (نيلامكلا ريسفت) .مهلاومأ نم اوراعتسا امب
 مث تيب يف تايبأ ةعبرأ لك ليئارسإ نيب عمجي نأ ىسوم ىلإ يحوأو «طبقلا راكبأ اولتقي نأ ةكئالملا رمأ هللا نأ يور
 تلتقف ةكئالملا تلخدف .طبقلا تويب نم ليئارسإ نيب تويب ةكئالملا زيمتل ؛اهئامدب مهباوبأ اوحطليو «نأضلا دالوأ اوحبذي

 (يواصلا ةيشاح) .هموقو ىسوم نع هموقو نوعرف رخأت ببس وه اذهو ؛مهاتومب نيلوغشم اوحبصأف ؛مهراكبأ
 و ."سوماقلا" نم ءرذحلا ديدش ظقيتم يأ نورذح هعمج ءزارتحالا :رذحلاو .رذحلا انتداع نم يأ :نوردح

 لاق .نورذاح :ةءارق يفو .ةعامج يأ ارذح نورذح ءزرحتم ظقيتم لحجر -اهرسكو طسولا مضب- رذح لحجر

 انسلو اهلك رومألا ف وأ مفأش يف :نوظقيتم .نوبهأتم يأ "نورذاح عيمجل انإو" :ىلاعت هلوقو :"حارصلا" يف
 .ةمزال ةظقيلاو «زارتحالا نيعمب -كيرحتلاو ءاحلا رسكب- راذحلا نم "نورذخ" نإف ؛مزاللاب ريسفت اذهو .نيلفاغ

 .نييفوكلاو رماع نبا نع ناوكذ نبال :ةءارق ينو (نيلامكلا ريسفت)
 هنأل ؛حالسلا بحاص يأ فلألاب ىدؤملا رذاحلا نإف ؛ظقيتملا رذحلاو دعتسملا رذاحلا :جاجزلا لاق :خإ نودعتسم
 فاح يأ :لينلا يناج ىلع (نيلامكلا ريسفت) .ارذح لعفي امنإ كلذ نأل ؛رذحلا نم اضيأ وهو «برحلا ةادأ بحاص

 .ناح نيعمي راد عمج ”رودلا يف" :هلوق (نايبلا حور) .لينلا
 هنم يدأ امو ؛ضرألا هوحو ىلع ارهاظ ناك نإو زنك وهف «ىلاعت هللا قح هنم ىدؤي ال ام يأ :طعي مل هنأل

 يذلا جارخإلا لثم اجارخإ مهانجرخأ نعي :انفصو امك (نايبلا حور) .نيضرأ عبس تحت ناك نإو «زنكب سيلف
 نابح وبأ هبقعت و ,يرشخم رلا لاق اذك ءةيردصملا ىلع لخملا بوصنم فاكلاف .كويعو تانج هنوك نم هانقصو

 "يرعش يرعش" يف امك ريهشتلاو ميظعتلا لب هيبشتلا هب داري ال هلثم نأب :بيحأ ؟هسفنب ءيشلا هيبشت هيف 3

 (نيلامكلا ريسفت) .فوذحم اري نوكيف «ءكلذك رمألا ةيآلا نيعم :لاق كلذ دعبتسا نمو



 ءارعشلا ةروس هال* رشع عساتلا ءرجلا

 قأو يأ ناَعمَجْلا اَءَّرَت املف .سمشلا قورش تقو 2 َتريِقِرْشُم مهوقحل ٍمُهوُحَبتََف

 ةقاط الو ؛نوعرف عمج انكر دي (ت) َنوُكَرَدُمَل اَنِإ ْىَسوُم ٌُبَحَصُأ َلاَق رخآلا امهنم لك

 .ةاجنلا قيرط () ٍنيِدَبيَس هرصنب ََرَىَِم َّنِإ انوكردي نل يأ لَك ىسوم َلاَق .هب انل
 رشع ينثا قشنا َقلفناف هبرضف عا ظجش برشا نيف نإ اَئيَحَوَأَف :ىلاعت لاق

 ءاهوكلس كلاسم اهنيب ءمخضلا لبجلا /2: ميِظَعْلا ٍدوُطلآك قّرِف لك َناَكَف اقرف

 مزلف ادد هراك قوه راثأ نابت نازود .رتريسر لّصارسإ ىب لاق[ عرولل ماكتب :يفشاكلا لاق :سمشلا قورش تقو

 : مفك ضخ دو مزلق حي رو : تفل نب تسا فالتخا هش قرن نوجر ف ورك لآر وو .دهآد ب دي نايثوكر ف رثا هاكان رت رام روب ريع عرعر

 مضو ماللا نوكسو فاقلا مضب- مزلقلاو .سراف رحب نم فرط مزلقلا رحبو :"نايبلا حور" يف لاقو .شلع ٌلايدد

 مويلا فرعيو «تبرح دقو مايأ ةثالث وحن رصم نيبو اهنيبو ءرصم ةهج نم رحبلا لحاس ىلع تناك ةدلب -ءازلا

 .سيوسلاب اهعضوم

 لاق «لابجلاك جومم يمري راصف رحبلا جاه رحبلا ىلإ هعم نمو ىسوم ىهتنا امل :ليق :خلإ ىسوم ىلإ ائيحوأف
 عشوي ضاخف ءانهه :ىسوم لاق !انمامأ رحبلاو ءانفلخ نم نوعرف انيشغ دقف ؟ترمأ نيأ هللا ميلك اي :عشوي

 هسرف كرحف ءانهه لاق ؟ترمأ نيأ هللا ميلك اي :هناميإ متكي يذلا لاقو .هتباذ رفاح ءاملا يراوي ال رحبلا

 ملف ؛كلذ لثم نوعنصي موقلا بهذو «ءاملا ف بستراف رحبلا همحفأ مث هقدش نم دبزلا راط يح هماجلب

 ىلع فقاو لحرلا اذإف ءرحبلا كاصعب برضا نأ هللا ىحوأف ؛عنصي فيك يرديال ىسوم لعجف ءاوردقي

 لعفب ةقلعتمو ىسومع ةلصتم ةيآلا نوكي نأ دارأ -لجو زع- هللا نأ كلذو ءهدبل الو هجرس لتبي ملو هسرف
 ىلاعت هللا ةردق نم هب نرتقا امبي الإ هتاذب كلذ ىلع انيعم الو ءرحبلا قرافب سيل اضعلا برضف الإو «هلعفي
 (لمجلاا ةيشاح) .هعارتخاو

 نوكي نأ دب ال هنأب ضرتعاو ."سوماقلا" يف اذك ءءيش لك نم مسقلا -ءافلا رسكب- قرفلا :اقرف رشع يننا
 ظابسألا 810 يسع وأ ظيبس لق لطستي وص «ظايسلالا ديم فللابلل نم رسعاانآا لصتع عع ركع هاف قررفلا
 اذإ ىلعألا بناحلا نم قرفلا نأل ؛رشع انثا رشع ٍنئالا كلاسملا ظفحب اهيلإ جانحما قرفلا نأب :بيحأو .رشع انثا

 ظفح يف هيلإ جاتحم ريغف لفسألا بناج يف يذلا ريحألا قرفلا امأو :هلفسأ يف يذلا كلسملا دسني رقتسي مل

 دارملا :ليقو .هنودب ققحتم ريخألا كلسملا نأل ؛واسم هرارقتسا مدعو هرارقتسا نأل ؛هب دتعي يح ريخألا كلسملا

 (نيلامكلا ريسفت) .هلباقي اميف ءاملا نم لصفنا ام ال ءبادرسلاك هتحت راصف ءاملا نم عفترا ام قرفلاب



 ءارعشلا ةروس هابل رشع عساتلا ءزجلا

 نوعرف 25 نيرخاللا روع انبَّرق اًفَلْزأَو .ُهَدَب 5 بكارلا جرس اهننم لتبي م ءا نح ِ رج ' ص 51-3

 مهيلع رحبلا قابطإب هموقو نوعرف 2: تنيك انقَرْعأ مث .ةروكذملا هتئيه ىلع رحبلا

 هموقو نوعرف قارغإ "كيد هته ليئارسإ يني جوورمتو: رسيلا مطوع م ا

 ةأرما ةيسآ ريغ مهنم نمؤي مل «هللاب م29 َنييِمْؤُم م مهرتكأ ناك اَمَو مهدعب نمل ةربع يد

 ماظع ىلع تلد يلا ىسومان تنب ميرمو ,نوعرف لآ نمؤم ليقزحو «نوعرف

 نينموملاب 2) ٌميِحَّرلآ مهقارغإب نيرفاكلا نم مقتناف ُريِزَعْلَوُه َكَنَر َّنِإَو .8تع فسوي

 مي... مك (2) َميِهَرَبِإ ربح ْأَبَن ةكم رافك يأ َمِهْيَلَع ُلَتَآَو .قرقلا نبع مهامغال

 تحن عضوي ام - رسكلاب - دبل :هدبل الو (نيلامكلا ريسفت) .اهنم بطري مل نأ قابلا وب فلا وبقي :لتبي مل

 ملاعم" فو ؛(58:رفاغ) هَنْوَعْرَف لآ ْنِم ٌنِمْؤُم ّلُجَر َلاقَوظ :ىلاعت هلوق يف روكذملا وهو :نمؤم ليقزحو .جرسلا

 تنب ميرم :"دوعسلا يبأ"و "نايبلا حور" يو "سومان تنب ميرم" :هلوقو .ليبزح همسا :"نايبلا حور"و "كرادملا"و "ليزتتلا

 :هريغ ةرابع 'فسوي ماظع ىلع" :هلوقو .ةنس ةئام عبس وحن رمعلا نم شيعت ازوجع تناكو :"لمجلا" يفو .ىشوماي

 ماشلا ىلإ هعم هذخأب ىسوم رمأ هللا نأ هربق ىلع اهتلالد ببسو .فسوي توبات نم :نيرخآ ةرابعو ءفسوي ربق ىلع

 ةنحلا هللا ىلع ىسوم امل نمض ام دعب زوجعلا هذه هيلع تلدف ؛كاذ ذإ فرعي ملف هربق لأسف ءرصم نم هجورخ نيح

 .رصم نم هجورخ يف ماشلا ىلإ هب بهذو هجرحأو ؛ىسوم هيلع رضحف لينلا رحب رعق ف نفد دق فسوي ناكو
 ريسي نأ دارأ نيح اةتِلَع ىسوم نأ يرعشألا ىسوم يبأ نع امهطرش ىلع هححصو مكاحلا جرخأ :خلإ تدب ميرمو

 ذخأ توملا هرضح نيح 3ع فسوي نإ :مهؤاملع هل لاقف ؟اذه ام ليئارسإ ٍئبل لاقف «قيرطلا هنم لض ليئارسإ ئبب

 ملعي ام :اولاقف ؟فسوي ربق نيأ يردي مكيأ :لاقف ءانعم هماظع لقنن تح رصم نم جرخن ال نأ هللا نم اثوم انيلع
 يئيطعت يح هللاو ال :تلاق ءفسوي ربق ىلع انيلد :لاقف ءىسوم اهيلإ لسرأف «ليئارسإ نبل زوجع الإ هربق ناكم دحأ
 ءاهمكح اهطعأ :هل ليقف :لاق ءكلذ هرك هنأكف «ةنحلا يف كعم نوكأ نأ يمكح :تلاق ؟وه ام :لاقف ءيمكح

 .فسوي ماظع اوجرختساف اورفحف اورفحا :مه تلاق اوبص املف «ءاملا اذه اوبص :مهل تلاقف «ةريحب ىلإ مب تقلطناف

 مهنأل ؛ركذلاب مهصخ :ةكم رافك يأ (نيلامكلا ريسفت) .راهنلا ءوض لثم قيرطلا ذإ ضرألا نم هولقأ نأ املف

 (يواصلا ريسفت) .ةمايقلا موي مهدعب نملو محل باطحخ وهف الإو «ةيآلا لوزن تقو نورضاحلا



 ءارعشلا ةروس تاب ب رشع عساتلا عزجلا

 ؛لعفلاب اوحرص اًماَْصَأ ُدْبَعَت أوُلاَق 27 َنوُدُبْعَت اَم -هِيَوَقَو هيبأل َلاَق ذإ هنم لدبيو
 ؟باوجلا 2 هوداز ءامدابع ىلع اراه منيل يأ 275 نيفكع َ ٌلِظَنَف هيلع اوفطعيل

 53 : دو ياام خف # ع أ عا ع وف تت و
 وا مهوغدبع لإ مكنوعفني وأ 2 نوعدت نيح ْذِإ :َتوُعَمْسَي دي لَه لاق .هب اراخختفا

 يأ مجو َنوُلَعْفَي َكِلَذَك اَنَءآَباَع آَمَدَِحَو ْلَب أولاَق .مهودبعت مل نإ مك مهو َنوُرُصَي
 : رب د 52 تمم وب رق راس ريغ 5 را رقد رب ك2 و 2 نا ع ' :

 2١ َنوُمَدَقَألا ْمُكْؤَباَدَو ّمتنَأ 220 َنوُدْبْعَت زثدك ام مُثيََرْقُأ َلاَق .انلعف لثم
 ادع ه1 ج2 نقم 1ك5ظهظ0آظ23000آ0آ0آآ65 ع دسم هم «عالبكأ الو] مج

 باوجلا ىلع اورصتقي مل يأ [(نيلامكلا ريسفت) ."نودبعت امو" ةنيرقل هنع ءانغتسالا عم] :خلإ لعفلاب اوحرص

 اوحرص لب (7 ١9 :ةرقبلا) ب َرفَعْلا لق نو اْذاَم َكتولأْسيَو :ىلاعت هلوق يف امك ءامانصأ :اولوقي نأب يقاكلا

 .كلذب اجاهتباو اراختفا "مهمانصأ" ىلع "مهفوكع ماود" فطعو ؛«حلإ لعفلا

 ةيشاح" نم#«ليللا لاغقا يف لصعس "تان" ق[امك راهنلا:لاعفا قا لمعتسي "لط" نآلا :انقدانبغ ىلتع ارا ميقن

 :هلوق يأ "هوداز" :هلوقو .ليللا نود راهنلاب اهودبعي اوناك مهأل ؛"لظن" :اولاق امنإو :"ريبكلا" يفو ."يواضيبلا

 (نيلامكلا ريسفت) .عمست ال تاوذلا نإف ؛مهل مكءادنو مكءاعد يأ :مكنوعمسي له ."خلإ لظنف'
 يف لوألا لمعل ؛اظفل نيلبقتسم اناك نإو نيعم نايضام هدعب امو هلبق امف .هلبق امب بوصنم :لإ نوعدت ذإ

 لاحلا ةياكح ىلع هنإ :يرشخمزلا لاقو ."اذإ' ىعمب انه "ذإ'" :مهضعب لاقو .يئناثلا يف "ذإ" لمعلو "ذإ"

 .تيكبتلا يف غلبأ وهو ؟متوعد اذإ مكوعمس له ءاهيف اننوعدت متنك يلا لاوحألا اورضحتسا هانعمو «ةيضاملا

 دبع نإو ةدابعلا قحتسي الف رضي الو عفني ال هنأ نودبعت متنك يذلا لاح متملعف متهبنتأ يأ :للإ متيأرفأ لاق

 .اميدق ابأد هنوكو «هيلعاف ةرثكب اقح بلقني ال لطابلا نإف :"نايبلا حور" يفو !نولوألا مهؤابآ

 غلبأ وهو ءممهي اضيرعت هسفنل ةوادعلا دنسأ [(نيلامكلا ريسفت) .ردصم لصألا يف هنأل ودعلا دجو] :يل ودع مهإف
 ؟لقعت ال يهو ةوادعلاب مانصألا فصو فيك :تلق نإ .مكل ودع مهإف :لوقي نأب حيرصتلا نم ةحيصنلا يف

 يأ فاضم فذح ىلع مالكلا نأ :اهنمو ءايندلا يف مهقدبع نإ ةمايقلا موي يل ودع ىعملا نأ :اهنم «ةبوجأب بيحأ

 (يواصلا ريسفت) .مهل ودع ينإف يأ «بلقلا ىلع مالكلا نأ :اهنمو «يل ودع مهياحصأ نإف
 .هودع ةهج نم لجرلا ررضتي ام قوف مهتهج نم نوررضتي مهفإ ثيح نم مهيدباعل ءادعأ مهأ ديري :يل ودع
 مانصألا فصو فيك دري الف ؛مقدابع مدع نع ةيانك ءادعأ مهوك نأ ديري :مهدبعأ *ل (يواضيبلا ريسفت)

 (نيلامكلا ريسفت) .مهل ودع نإ يأ بلقلا باب نم يه :ليقو ؟تادامج يهو ةوادعلاب



 ءارعشلا ةروس ظ ةاب/قه رشع عساتلا ءزجلا

 ىِذْلاَو .نيدلا ىلإ ج2 ٍنيِدَيَوُهَف ىنَقَلَح ىلا .هدبعأ نإف 2و 29 َنيِمَلَعْلا ٌبَر نكل الإ
 217 نييحح مث ىنتيِمي / ىذْلاَو © © ب ريِفْسَي وهف َتْضِرَم اَذِإَو 3 : ِنيِقَسنَو ىنمِعِطي ره

 قابض يبو .ءازحلا يا قده بي :ريدلا َمْوَي قئكيِطَح ىإ َرِفْغَي نأ وجرأ ْعَمظَأ َىِذَّلاَو
 اعضاوت كلذ ركذ

 انسح ءانث قّدِص َناَسِل ىل لَعَجَآَو .نييبنلا مع ا 20 َتريِحِطَّصلَأِب ىنَقِحْلَأَو ابلغ يضع
 هتفصل فاوسوملا ةفاضإ نم

 2 20 ميعنلا ةنج ةْنَرَو نِم ىلَعَجَأَو .ةمايقلا موي ىلإ يدعب نوتأي نيذلا 2: َنيرجالا ىف

 اذهو .هل رفغتف هيلع بوتت نأب م2: َنيِلاَصل َنِم ناك :ُهنإ ىأأل ٌرِفْغَآَو .اهاطعي نمم يأ
 دَعهأل هل نيبي نأ لبق

 11 ا ما 22 "ةغارب ' روس ييركذ امك قوت

 ريمضلا نأ ىلع الصتم لعجي دقو «مانصألل "يل ودع مهنإف" يف ريمضلاو ,عطقنم ءانثتسالا نأ ىلإ ريشي :نكل الإ

 بصنلا :هجوأ هيف زوجي :خإ ينقلخ يذلا (نيلامكلا ريسفت) .اضيأ هللا نودبعي اوناك ولو ..هودبع دوبعم لكل

 أ رمضم أدتبمل ربخلا ىلع عفرلاو "نيعأ" راهظإ ىلع وأ ؛نايبلا فطع وأ لدبلا وأ "نيملاعلا بر'"ل تعنلا ىلع
 (لمجلا ةيشاح) .هل ربح عفر لحم يف ةيمسا ةلمج "نيدهي وهف' :هلوقو .ءادتبالا ىللع وأ

 فالخب ضرملا ىلع ءافشلاو قلخلا ىلع ةيادحلا بترتل ؛"نيفشي وهف" :هلوق فو انهه ءافلاب ىتأ :نيدهي وهف
 هب دارملا نأل ؛توملا نمز نع هنمز دعبل ؛ءايحإلا بناج يف "مثاب ىتأو «بترت امهنيب سيلف ءاقسإلاو ماعطإلا
 لاق امك ابدأت ؟؛هللا نم لكلا ناك نإو هسفنل ضرملا دنسأ :تضرم اذإو (يواصلا ةيشاح) .ةرخآلا يف ءايحإلا

 ؛(1/ 5 :فهكلا) 4اَهَبيِعأ نأ ٌتْدَرأفل :رضخلا لاقو ءرشلا كديب :لقي ملو (١:نارمع لآ) 4 دْيَحْلا كِدّيب# : هللا

 (يواصلا ةيشاح) .(١8:فهكلا) اَمُهَدَْأاَُيَيَْأ كبَر ارق :لاقو
 امف ؛هءاعد ىلاعت هللا باجأ دقو ,"انسح ءانث" هلوقب هيلإ راشأ امك هتفصل فوصوملا ةفاضإ نم :خإ قدص ناسل
 .ةالصلا تادهشت نم دهشت لك يف اصوصخو «ةمألا هذه اصوصخ «هيلع نثتو هبحت يهو الإ ممألا نم ةمأ نم

 بوتت نأب (يواضيبلا ريسفت) .هيلع نونثم هل نوبحم مهو الإ ةمأ نم ام كلذلو :خإ يدعب نوتأي (لمحلا ةيشاح)
 اَهَدَعَو ٍةَدْعْوَم ْنَع الإ هيبأل َميِهاَرْبِإ ٌراَمْغِتْسا َناَك اًمَو» :هلوقب ةءارب ةروس يف ركذ امك "رفغا" :هلوقب قلعتم :هيلع
 (نيلامكلا ريسفت) ١ ١(. 4 :ةبوتلا) 4 نم ادت هَ ودع هنأ هل يت الف هَ

 هل اعدف ءافوخو ةيقت ارهاظ ذورمن نيد ىلعو ءانطاب هنيد ىلع هنإ هل لاق هابأ نإ :"ريبكلا" يف لاق :خلإ لبق اذهو

 4َنيّلاَضلا نم ناك هنإ» :هئاعد يف لاق كلذلو ؛هنم أربت كلذ فالح هل نيبت املف ءكلذك رمألا نأ هداقتعال

 .كلذ لاق امل لاضب سيل لاخلا يق هنأ هيف هداقتعا الولف «(8“:ءارعشلا)



 ءارعشلا ةروس ةرلو ظ رشع عساتلا عزجلا

 لام عفنَي ال َمْوَي :هيف ىلاعت لاق ,سانلا يأ 72) َنوثَعَبُي َمْوَي ييححضفت ىنزخت الو
 وهو قافنلاو كرشلا نم 2 ١ ميلس بلقب هللا ىتا نم نكل الإ .ادحا 7 نونب الو 1-2 3 َّط خخ 7 1 1 ع 06 '/ 1 0052-8 0701 1

 ا عاب هيلا

 ميجتجملا ِتَرَربَو .اهوريف 72 : َنيِقّتُملِل 200000 هعفني هنإف نمؤملا بلق

 هريغ يأ ِهَّللأ نوُد نم 2 2١ َنوُدْبْعَت متبك ام َنيأ مه َليِقَو .نيرفاكلا 2 َنيِواَعل ترهظأ

 ؟ىهسفنأ نع هعفدب 51 مكنع باذدعلا عفدب متوُرصَنَي :ي له ءانصألا نم

 نجلا نم هعاطأ نمو هعابتأ سيت ُدوُنُجَو 2: َنواَقْلاَو مه ايِف اوقلأ اوُبكِتُكَف .ال

 نإ ِهّأَت .مهيدوبعم عم /2 َنوُمِصَتْحَع يف َمِهَو نوواغلا يأ اولا (2) َنوُعَمجَأ سنإلاو

 عربا اذه تاكو :خل ! هيف ىلاعت لاق (نيلامكلا ريسفت) .نومولعم مهأل قبلا وسشلا الادني قفل ىف

 لاق «"نوفعبي موي" نم الدب هبرعأو «ميهاربإ مالك نم - "خلإ عفني ال موي" :هلوق يأ - اذه لعج مهضعبو

 ىلاعت هللا مالك نم اذه ةيطع نبا لعجو «هلبق "موي" نم لدب "عفني ال موي" :"نيمسلا" فو .رهظأ وهو :انخيش
 رخآ وأ .هنم لدبملا يف لماعلا وه لدبلا يف لماعلا نأب خيشلا هدرو «هلبق "موي" نم الدب "عفني ال موي" هبارعإ عم
 (لمجلا ةيشاح) .نيملكتملا فالتخال ؛انه ام حصي ال نيلوقلا نيذه نم لك ىلعو ءردقم هلثم

 نبا تام اذإ" :ربخلا يف ءاج امك هئاعدب حلاصلا هدلوو ريخلا يف هقفنأ يذلا هلام هعفنيف يأ :خلإ هللا ىتأ نم الإ

 ملسي سيلف بونذلا امأو ."هل وعدي حلاص دلو وأ هب عفتني لام وأ ةيراج ةقدص :ثالث نم الإ هلمع عطقنا مدآ

 قفانملاو رفاكلا بلق نأل ؛نمؤملا بلق وهو .حيحصلا وه :ميلسلا بلقلا :بيسملا نب ديعس لاقو ءدحأ هنم

 (لمجلا ةيشاح) ٠١(. :ةرقبلا) «ٌنْضَرَم ْمهبوُلف يفا :ىلاعت لاق ضيرم
 ؛يضاملاب ربعو .رورسلاو ةجهبلا مه لصحتف ءاهيف ام نوفرعيو فقوملا يف افودهاشي ثيحب يأ :ةنجلا تفلزأو

 ىلع ءاقلإلا وهو ءبكلا راركت ةبكيكلا نأل ؛ىرخأ دعب ةرم يأ :اوقلأ (يواصلا ةيشاح) .لوصحلا ققحتل
 رقتسي ىح ىرخأ دعب ةرم بكي رانلا يف يقلأ نم نأك ءرصرص يف امك هانعم رركتل ؛هظفل رركف ءهجولا
 فو ءمفودبعي اوناك نيذلا يأ "نوواغلاو" :هلوق .مهتحلا يأ :مه (نيلامكلا ريسفتو يواصلا ةيشاح) .اهرعق

 ىلع امغ اودادزيف ءافاح ءوس اودهاشيل ؛ةبكبكلا يف اهنع نورخؤي مهنأ ىلإ زمر مهتآ ركذ نع مهركذ ريخأت

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهمغ



 ءارعشلا ةروس ه1 رشع عساتلا ءزجلا

 : وو كيو قريب ْذإ .نيب 29 نيمو ٍللَص فَ انك هنإ يأ فودذحم اهمساو

 كلا انولوأ وأ نيطابغلا يأ مي 2: َنوُمرَجُمْل لإ ىدحلا نع آَئَلَصَأ آَمَو .ةدابعلا يف

 7 .نينمؤملاو نييبنلاو ةكئالملا نم نينمؤملل امك 2: َنيِعفش نِم اَنَل مف .ممي انيدتقا

 2: َنييِمْؤُمْلاَنِم َنوُكَتَف ايندلا ىلإ ةعجر ةرك انَل َنأَوَلَف .انرمأ همهي يأ :) مح قيِدَص
 هموقو ميهاربإ ةصق نم روكذملا َكِلَذ ىنَنِإ .هباوج "نوكن" و ينمتلل انه "ول"

 ا ||

 م 5 تدك 2 دجال ٌريِزَعلا وه َكَبَر 33 220 نيِيِمّؤَم 088 ناك اَمَو َةَيأ
59 

 داما .هظفل رابتعاب هريكذتو عةأنعم رابتعاب 0ايام ب «لسر 1

 ع تلسرأ انهخيلبت ىلع ميو نيم لوِسَر مك نإ ..هللا ©) َنوقَكَت الأ مكي

 تففخو :كلملا نبا لاق ؛ماللا دوجول ؛ربحخ الو اه مسا الف ةلمهم ةيآلا يف اهِإ :لاقي دق :خلإ فودذحم اهمساو
 ةلقو ةداعلا يف ءاعفشلا ةرثكل ؛ءاعفشلا عمجو قيدصلا درفأ :ميمخ قيدص الو (يواصلا ةيشاح) .لمعلا لقف "نإ"

 "انرمأ همهي يأ" :رسفملا لوق هديؤيو «ءصلاخلا وأ هتصاخ يأ نالف ةماح :مهوق نم بيرقلا ميمحلاو .قيدصلا
 (يواصلا ةيشاح) .هيناث مضو هلوأ حتفبو هيناث رسكو هلوأ مضب "همهي" :هلوقو

 .ةعجر انل نأ ول :ةرك انل نأ ولف .نارحإلا :مامهإلا :همهي يأ :تيرقلا ب ريمأك ميمحلا :"س وماقلا" يف :ميمح

 بأ "فرق" ىلع قطع "نوكن"و ههناوجفدح ةيطرش "ول" «ليقو «مياوج ؟نوكنأو تيل" لك" :يقمعلل انه.ول
 (نيلامكلا ريسفت) .هوحنو باذعلا نم انضلخ وأ :ةيلع انك امع انغجرل نيتمؤملا نم نوكنف ةرك انل نأ ول

 .ءايبنألا ةروس يف مدقت امك هتجوز ةراسو «هيخأ نبا طول الإ مهنم نمؤي مل لب يأ :نينمؤم مهرثكأ ناك امو
 يف ."ةيوق" ىلع هريغصت هيلع لديو «ةعامجلا يأ اهانعم رابتعاب "تبذك" يف :موق ثينأتو (يواصلا ةيشاح)
 :وحن هظفل نم هل دحاو ال عمج مسا لك كلذكو «تماقو موقلا ماق :لاقيف «ءثنؤيو ركذي موقلا :"حابصملا"

 (نيلامكلا ريسفت) .ركذم هنإف ؛هظفل رابتعاب "نوقتت"و "مهوحأ"و "ممل" رئامض يف هريكذتو .رفنو طهر
 (ريبكلا ريسفتلا) .مهنم ادحاو نوديري «ميمت نب اخأ اي :برعلا لوق نم ؛مهنم ناك هنأل :ابسن مهوخأ

 (كرادملا ريسفت) .شيرق يف 3غ دمحمك مهيف ةنامألاب اروهشم ناك :نيمأ



 ءارعشلا ةروس هم" ش رشع عساتلا ءزجلا

 هيلع عكلقسا أمَو .هتعاطو هللا ديحوت نم هب مكرمآ اميف يي ٍنوُعِطأَ هلآ أو

 هللا أوقاف (2) َنيِمطعلا َبَر ىَلَع الإ يباوت يأ َىرجأ ام ْنِ مك ف هغيلبت ىلع

 :ةءارق فو َكَحَبتاَو كلوقل َكَل قّدصن ُنيوُنَأ اَوَلاَق .اديكأت هرّرك ج 0 نوُعيِطَأَو
 ىملِع امو لاَق .ةفكاسألاو ةكاحلاك ةلفسلا 20 َنوُلَدَرَأْلَا ًأدتبم عبات عمج "كعابتأو'

 ل مهيزاحيف تر لع لِ ماَسِح ام نإ ©) َتروُلَمْحَي أوثاك امي ؟يل ملع يأ
 الإ اتأ ام نإ 3: َنيِيِبْؤمْلا ٍدراطب انأ آّمَو .مهومقدبع ام كلذ نوملعت 2+ نوُرعَشت
 يق 5” كس , ف 2 5-5 5 ث رو 7

 َنِم َنتوُكَتَل انل لوقت امع ُحوُمَي ِهََن ْمَل نبل أوُناَق .راذنإلا نب م2) نيم ٌُريِذ
 هه عالم عمو عام عاشو كاو كف فاول وه واوا فاما قاما هل هاشم .متشلاب وأ ةراجحلاب 2 1 وسو شل

 ةفرعم ىلإ ءاعدلا ىلع ةروصقم ةثعبلا نأ ىلع لدي ىوقتلا ىلع ثحلاب سمخلا صصقلا ريدصت 8 هللا اوقتاف

 يف اوفلتخا نإو كلذ ىلع نيقفتم ءايبنألا ناك و «هباقع نع هدعبيو هباوث ىلإ وعدملا برقي اميف ةعاطلاو «قحلا

 كلذ نيسحو يأ :اديكأت هررك (لمجلا ةيشاح) .ةيويندلا ضارغألاو عةقيندلا عماطملا نع ني ربه ؛عيرافتلا ضعب

 (يواصلا ريسفت) .مهنم ارجأ هلاؤس مدع ىلع قاثلاو «ةنامألاو ةلاسرلا ىلع ابترم لوألا ا

 نم اوناك :ليقو .ايندلا نم مهبيستل ةلقو مهمل عاضتال ؛مهولذرتسا امنإو .ةءاندلاو ةنسقعا :ةلازرلاو :ةلفسلا

 نأ زوي الو «ىوقتلا :ببسن :بسسلاو «نيدلا ىغ غلاف «ةنايدلاب يررت ال ةعابصلاو «ةفيدلا تاغابضلا لهأ

 (كرادملا ريسفت) .كلذك ءايبنألا عابتأ تلازامو ءابسن مهعضوأو سانلا رقفأ ناك نإو اليذر نمؤملا ىمسي

 (اصخلم) .كئاح وهف هجسن :اكايحو اكوح بوثلا كاح :"سوماقلا" يف لاق :ةفكاسألاو ةكئاحلاك

 - ءامهدخأ ؛ناهحو "ام" قف زوج :"نيمسلا" ف :خإ يملع امو .زارخلا - رسكلاب - فاكسإ عمج :ةفكاسألاو

 ءابلاو ةيفان امنأ :يناثلاو ءامي ةقلعتم ءابلاو اهربحس "يملع"و «ءادتبالاب عفر لحن يف ةيماهفتسا اهنأ - رهاظلا وهو

 (لمجلا ةيشاح) .ةلمج هب مالكلا ريصيل ربخ رامضإ ىلإ جاتحيو :يفوحلا هلاق ءاضيأ "ىملع" ب ةقلعتم

 قو . انيق" ؛نينموملا ءافعضلا درطي نأ هنم مهبلط نم مهمالك هن نعشأ !اط: ذر | نينمؤملا دراطب

 ثيح هيلع مهاعإ فقوتو مهد رط عاطدعكساأ رم مهوق همش وأ ا با وحب "نيئم ملا دراطب انأ امو" : يفايطيبلا"

 نأ هولأس :ذ وه ةراوس 2 "يبطرقلا" و .هل ةلعلاك 00 ريت الإ انأ نإ" :هلوقو .مه عناملا وه مهعابتأ | ولعج

 .ماعنألا ةروس يف مدقت امبسح ؛ءارقفل لاو يلاوملا درطي نأ 525 يبلا شيرق تلاس امك اونمآ نيذلا لذارألا ذرظي



 ءارعشلا ةروس هما - رشع عساتلا ءزجلا

 90 علا >ددب ءوصص> ل ءبشن# حا د شل نيل عع ل ية
  نَنَو ىيَو مكحا يأ اَحَنف َمُهَنيَبَو ىنيب حتفاف 2) نوبذك ىّوق ْنِإ َبَر حون َلاق
 ءولمملا (2) نوُح ويس نو نمو ةلئيِجسَأَف :لاعت لاق خو َنييِمْؤُمْلآ َنِم َىَم

 كب 2

 ىف َّنِإ .هموق نم 29 َنيِقاَبْلا مهئاحبإ دعب يأ ُدَعَب اَنقرغأ مث 3 .روطلاو ناويحلاو نياتلا نم

 2 9 جر ميج زير وهل كتر َنإَو 2 عمقا ثلا كرس أ ةيَدَل َكِلَذ
 ودم 9

 يأ لوسي 0 ف َنوُقَتت | أ دوه خهوخأ ف لاق ذإ 227 نيلسرملا داع

 20 نيمّطعلا ب َر لع الإ َىرَجَأ 3 رج أني ِهَِلَع مكلتسأ ١ أَمَو 2 نوي وقنا
 22 2 م جو َنوُثَبعَت ةراملل يلع ءانب 5 عفت رم ناكم عير لكَ َنوُنبتَأ

 ٠ ضرألا عيرتةنمو

 .هب مهفافختساو هل مهفيوخت ال قحلا بيذكت وهو ءهلحأل مهيلع وعدي امل اراهظإ اذه لاق امنإ :خإ نوبذك يموق نإ

 املاع هنوكب الو ربخلا اذه نومضمع. ىلاعت هل ةدافإ حون هلقي مل "نوبذك يموق نإ بر" :هلوق نأ ٍنيعي (يواضيبلا ريسفت)

 مجرلاب يايإ مهفيوخت لحأل مهيلع كوعدأ ال نإ :هب دارأ نكلو «ةداهشلاو بيغلا ملاع ىلاعت هنأب هملعل ؛هنومضمت

 ؛كتلاسرو كيحو ١ ينوبذك مهنأل ؛(كنيد لجألو كلجأل مهيلع وعدأ امنإو "نولذرألا كعبتاو' :مهوقب يايإ مهاهغلاو

 (نيلامكلا ريسفت) ."سوماق" ؛نيمصنخلا نيب مكحلا - رسكلاو مضلاب - ةحاتفلا نم :مكحا يأ (لمجلا ةيشاح) ."هداز'

 لاجرلا نم نوعبرأو يبامث نينم ملا نم هعم نم ثناكو ع ابتالا ُّق نوصلاخ مهنأ ىلإ ةراشإ ناميإلا يأ :نينم ملا نم :

 ءامسلا ءام ىقتلا ثيح «نافوطلاب يأ :دعب انقرغأ مث (يواصلا ةيشاح) .لاوقأ دحأ ىلع ءءاسنلا نم نوعبرأو

 ؛مئاهبلاو راغصلاو رابكلا مع يويندلا كالهلاف ءارابك و اراغص يأ :نيقابلا (يواصلا ةيشاح) .ضرألا ءام ىلع

 نم نيكرشملا لك نايبصو لب مهفايبص امأو «غولبلا دعب ارفاك تام نم, صوصخ رانلا يف دولخلاف ةرخآلا يف امأو

 (يواصلا ةيشاح) .ٌهعُي يبنلا ةعافشل ةنجلا نولحخديف اهرخآ ىلإ ايندلا لوأ
 "نيمأ لوسر مكل نإ" :هلوق ىلع عيرفت : هللا اوقتاف .ىصقألا مهيبأ مس اووهو «ةليبقلا رابتعاب ' 'داع" نأ : ذاع تيذك

 نم ال هللا دتع نم الوسر هنوك ثيح نم هتعاطف ؛نيعاطو هللا ىوقت مكيلع بحاولاف انيمأ الوسر تنك ثيحف يأ

 "ةيآ" :هلوقل فوصوملا ريدقتب ريشي :خلإ املَع ءانب (يواصلا ةيشاح) .ينوعيطتو نوقتت الأ :لقي مل اذلو ؛هتاذ ثيح
 (نيلامكلا ريمسفت) .نيرفاسملل ةمالع يه ءانب لنونبت يأ ةراملل املغ نونبت :هلوقل هب :لوعقم هنأ "املغ" وعم.

 .موجنلاب اهنع مهئاتغتسال ؛اثبع كلذ ّدعف «ةراملا ءادتهال الاوط امالعأ نونبي اوناك مههإف ؛نيراملا نيرفاسملا يأ :ةراملل

 اضيأو :ريقفلا لوقي .مويغلا نم موجنلا رتسي ام ليللا يف ثدحي دقو ءراهنلاب موحب ال ذإ ؛ثحب هيف :ىفملا يدعس لاق
 (نايبلا حور) .اثبع نوكت فيك الثم ةكمو دادغب نيب لايمألاك اهب عافتنالا ةدايزل تناك اذإ مالعألا كلت نأ



 ءارعشلا ةروس هم 4 رشع عساتلا ءرجلا

 َعناَضَم َنوُدِخَتَتَو ."نونبت" ريمض نم لاح ةلمحلاو ؟ 'مهنم نورخستو مكب رمي نحب
 وأ برضب رَّمَطَب اَذِإَو .نوتومت ال اهيف عجب َنوُدْلَخ مكنأك ِةُكلَعَت ضرألا تحت ءاملل

 مكترمأ اميف 2 2) ِنوُعِِطَأَو كلذ يف هنأ أوقّنأَف .ةفأر ريغ نم , 2١ َنيِراَكج َمَتْسَطَب لتق

 64 - اوال © 2و اَمِب رك يب نا .هب

 1 ب اندنع ل 1 تالق. .قرستيصع نإ
 8 َنيِلّوَأْلا ٌقلخ الإ هب انتفوخ يذلا [ْذَه ام نإ .كظعول يوغرن ال يأ ؟داصأ

 ىلإ نوحاتحي الف مهرافسأ يف موجنلاب نودتهي اوناك اذإ ءاهئانبب نونبت" :يضاقلا ريسفت نع لدع امنإو :مكب رمب نمع
 (نيلامكلا ريسفت) .موجنلا رتسي ام ليللاب ثدحي دقو «راهنلاب موحن ال هنأ هيلع دري هنأل ؛"رخآ ةمالع

 ىعملاو اهون مضيو «رطملا ءام هيف عمتجي ضوحلا عنصملا :'سوماقلا" يف .ضايحلاو كربلاك ضرألا تحت :ءاملل عناصم

 ."سوماقلا" نم ءرطملا ءام اهيف عمجي ضوحلاك وهو عنصم عمج :عناصم (نيلامكلا ريسفت) .نوصحلاو روصقلا نم
 نم امباب ىلع "لعل" ءاقبإ ىلوألاو ؛نودلخت مكنأك يأ ةذاشلا ةءارقلا ليلدب "نأك"ب "لعل" رسف :وكنأك

 نعم "لعل" ءيجب نأل ءكلذ وجري نم لمع مكلمع ببسب ايندلا يف اودلخت نأ نيجار ىععملا نوكيو ؛يحرتلا

 .اهب دولخلا نظل ؛اهئانبب نومكحتف :اهيف نودلخت (يواصلا ةيشاح) .دري مل "نأك"
 ,كديدتشلا .لعغآلا :شطبلا وأ «ةوطسلاو: للاب هذآ شطييو شطب هب قطب :+"سوفافقلا" :متشطب اذإو

 (كرادملا ريسفت) .بضغلا ىلع برضيو لتقي يذلا رابحلاو .طوسلا ابرضو فيسلاب التق يأ :نيرابج معشطب
 ام" :هلوق نم لدب "ماعنأب" نأ :ىاثلاو ءامل دوتأتو ىلوألل نايب ةيناثلا ةلمحلا نأ :امهدحأ ,ناهجو هيف :ماعنأب مكدمأ

 نورثكألاو :خيشلا لاق ١١( :سي) ار ا ال م اوعبتا نيل وعلا |وعبتا## :هلوقك لماعلا ةداعإب "نولمعت

 ةداعإ ريغ نم رج فرح لماعلا ناك اذإ 3 ةداعإب لدبلا نولعجي امنإو ءاريركت هنولعجي امنإو ءالدب اذه نولعجي ال

 (لمجلا ةيشاح) .لدبلا ىلع ءكيأب تررم ديرب تررم :نولوقت الو ,كيحأب ديزب تررم وحن هقلعتم

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيوستلل ةزمهلاو "مأ"و ءوتسم همدعو ظعولا يأ أدتبم درفملا ليوأتب هدعب امو مدقم ربخ :اندنع وتسم

 قلخت :قلخ الإ .كظعو لجأل يأ "كظعول" :هلوقو (نيلامكلا ريسفت) .يصاعملا نع عزنت الو عجرن ال :يوعرن ال
 ."سوماقلا" نم «نيدلاو ةءورملاو عبطلاو ةيجسلا :نيتمضبو مضلابو «ءارتفالا نيعمج. ماللا نوكسو ءاخلا حتنفب



 ءارعشلا ةروس همه رشع عساتلا ءزجلا

 نأ نم هيلع نحن يذلا اذه ام يأ ماللاو ءاخلا مضب ةءارق يفو ؛مهذكو مهقالتخا يأ

 هوبدكف 20 نييذدعمب نم اَمَو .مقداعو مهتعيبط يأ نيلوألا قلخ الإ ثعب ال

 نإو 2 772 1000 يدل َكِلَذ ىف َّنإ حيرلاب ايندلا يف ةهتكلمَأَ باقعلاب
 27 فلا

 الأ حلَص مهوُحَأ هم لاق ذِإ < يسوم ف ومث تَبَذك اك : محل ٌريِزَعلا َش َكَبَر

 3 كك

 ل

 7 هرب 29 نوُعيِطَأَو هَل أوقاف 9 نيمأ لوسر حكَل نإ 2 َنوَقُكت و ء ؟_ هضم كيس حا # تع دع د

 ىف 250 َيِماَء ريخلا نم نم آَمِهَه ام ىف َنوُكَرتت 2 َنيِمَطَعْلا َبَر َلَع اّلِإ ىرجأ امن
 ةلوصوملا " اه ا تايب

 129 2222 26 25215 كتف 883 طه 2: اَهّمطلعو عو 2 ٍنوُيْعَوتنَج

 انهه اميف هلوقل ريسفت

 .مهيذكو مهؤارتفا يأ مهقالتخا يأ يئاسكلاو ريثك نباو ورمع يبأل ماللا نوكسو ءاخلا حتفب :نيلوألا قلخ الإ
 (نيلامكلا ريسفت) .ةداعلا يعم. ماللاو ءاخلا مضب مصاعو ةرزمحو ءرماع نباو عفانل ةءارق فو

 ةراشإلا مساف ءممب تيدتقاف ارومأ نوقلتخي اوناك مهفإف ؛حونو ثيشك كلبق اومدقت نم يأ :نيلوألا قلخ الإ
 ام ىعملا وأ ءنودتقم مهي نحنو :مقداعو مهتعيبط يأ (يواصلا ةيشاح) .هب مهفوخ امل عجار ةءارقلا هذه ىلع

 (نيلامكلا ريسفت) .راذنإو فوح نم انلبق نم ةداع الإ هب انتثج يذلا اذه

 ؛مايأ ةينامثو لايل عبس مهيلع تطلسو ءاهيف ءام ال توصلا ةديدش ةدراب حير يهو ءرصرصلا حيرلا يأ :2! حيرلاب

 رابتعاب ثنأ :دومث تبذك (لمجلا ةيشاح) .ءاتشلا زجع يف تناكو لاوش نم نيقب نامثل ءاعبرألا موي حبص نم اههوأ

 .حون نب ماس نب مرإ نب داع نب صوع نب ديبع نب دومث وهو ؛ىلعألا مهدج مسا وهو ةليبقلا
 نيبو هنيبو «ةنس نينامثو نيتئام رمعلا نم حلاص شاعو ىلعألا بألا يف مهعم هعامتحال ؛بسنلا يف يأ :وهوخأ

 :هلوقو .ايندلا يأ ناكملا اذه يف تباث وه يذلا ميعنلا يف يأ :انهه اميف (يواصلا ةيشاح) .ةنس ةئام دوه

 (نايبلا حور) ."انهه اميف" :هلوقل ريسفت "تانج يف" :هلوقو ؛«"نوكرتت" لعاف نم لاح "نينمآ"
 .اقافتا ةثنؤمف ءايلاب ليخنلا امأو ءركذيو ثنؤي كلذك عمج مسا لكو «ةلخن ةدحاولا ءعمج مسا :لإ لخنو

 (لمجلا ةيشاح) .ارمت مث ابطر مث ارسب مث احلب مث الالخ ىمسي هدعبو ؛علطي ام لوأ يف اهرمث وه "اهعلط" :هلوقو

 مث الالخ ىمسيو «ءضيرغألا هدعبو «ونقلا خيرامش هفوج يف «فيسلا لصنك علطي ام لوأ وه ءاهرمث وه :اهعلط

 اومركأ" :ثيدحلا يف درو اذلو «ناسنإلا راوطأك ةعبس ليخنلا راوطأف .رمتلا مث بطرلا مث رسبلا مث وهزلا مث حلبلا

 (يواصلا ةيشاح) .(برعلا دنع يأ) راجشألا رئاس ىلع هلضفل ؛ركذلاب لخنلا درفأو ."ليخنلا مكتامع



 ءارعشلا ةروس همك ش رشع عساتلا ءزجلا

 "نيهراف" هءارق يو «نيرطي م ) نيهرف اوين لابسلا < : ره ناوتحستتو .نيل فيطل

 نيِذلا جو َنيِفِرَسُمْلا مَآ تميت و .هب مك رمأ اميف 2 نوُعيِطَأَو هللا أوقّتاف .نيقذاح
 قي دششأ آَمئِإ أَدلاَق .هللا ةعاطب 2 َنوُحلَصُي لَو يصاعملاب ضْرَأْلا ىف َنوُدِس 7
 ُرَدَي الإ اضيأ َتنأ آم .مهلقع ىلع ياك نع لوف ةيوصس نينا 506
 برس اه ةَقا ءةهدنش َلاَق .كتلاسر يق عيا 2 قمطلا قيمت ٍةَياَكب تبق َنَكَعَم
 م ولْعُم مْوَي ُبَرش ْرْكَلَو ءاملا نم بيصن

 :2) نمت اوُحَبْصأَ مهاضرب مهبضعب اهرقع يأ اَموُرَقَعَف .باذعلا مظعب مج )ٍميِظَع
 دع ١ كَتَيَم

 تراك اَمَو ةّيآأل َكِلاَذ ىف ْنِإ اوكلهف هب دوعوملا ُباَذَعْلآ 0 .اهرقغ ىلع

 ١ عع هول مدمس ةوصروا ةكروافوو هيه هدو يسر هيصاسر سوس م وصرت هيقلاخ أ يق 2) َنيِبيْؤُم مهرتكأ

 نا 2كم جيوب 02 و ى د قاما قام
 موي ٌبادع مك دخاَيف ءوسب اهوسمت الو (
5 

 (نيلامكلا ريسفت) .اهنم علطي ام فطلأ وه لخنلا ثانإ "علط"و ءىثنأ لخنلا نأل رمثلا فطلل :نيل فيطل

 لاق - نوفرسملاو .مهرمأ يف نيفرسملا اوعيطت الو يأ ةيعاقيإلا ةبسنلا يف يزاحم دانسإ :نيفرسملا رمأ اوعيطتالو

 فو (لمجلا ةيشاح) .ةقانلا اورقع نيذلا ةعستلا محي دارملا :ليقو «نوكرشملا مهي دارملا - :اف5 سابع نبا
 يف «نيقذاح يأ نيهرف :رماع نباو نييفوكلا ةءارق ينو «طاشنلا يهو ؛ةهارفلا نم نيرطبلا نيفرسملا :"نيلامكلا'
 .لغفلا ريثكتل ليعفتلا ةغيص نأ ىلإ ةراشإ :اريثك اورحس .ةقاذح قذح :ةهارف مركك هرف :"سوماقلا"

 هذ يرعشألا ىبسسوم نأ نعو روج رراسا دعب ةرحخخصلا نم هللا اهتيرتأ اهدع اهيلإ راشأ :خا ةقان هذه لاق

 ."خلإ برش اهل" :لوألا «نيرمأب التلع حلاص مهاصو مث .اعارذ نيتس يف اعارذ نوتس اذإف اهكربم تيأر :لاق
 مكمحازت ال ءاموي هنم نوبرشت متنأو اموي هنم برشت يهف يأ :ءاملا نم بيصن ."خلإ ءوسب اهوسمت الو" ل

 (يواصلا ةيشاح) .اهنبل نم نوبرشت اهموي ٍقو ءاهومحازت الو
 مهأ وهو ءمُي باذعلا لوزن ىلع ةمالع مه لعج دقو «تبسلا موي باذعلا مهذحأو «ءاثالثلا موي يأ :اهورقعف

 (يواصلا ةيشاح) .ثلاثلا مويلا يف دوست مث يناثلا مويلا يف رمحت مث مههوجو رفصت لوألا مويلا
 نبا ناكو ءاميمد اريصق ناكو ءرادق همساو ءمهضعب اهيقاس يف فيسلاب اهرض يأ :خلإ مهضعب اهرقع يأ
 مهعفني مل كلذلو .باذعلا ةنياعم دنع وأ «ةبوت ال باذعلا لولح نم افوخ :خلإ نيمدان (لمجلا ةيشاح) .انز

 (نيلامكلا ريسفت)
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 ةيلخ - ءّسا امَّو ني ب ويرسسموو هللأ | اونقّناف 6 04 دو ريم لودووعل لوا عكسها دوقتل لأ

 3 نييلغلا نب َناركَذلأ َنوُنَأ ( )7 َتيِمْطَعْلا ِتَر ىلَع ىرِجأ ام نإ ِرَجأ نِم 2 راق |

 ف مق ل يأ مكجأ ن كبَر ل َقَلَح اَم َنوُرَدَتَو .سانلا 1.

 2 َنيلاَقْل ني رئيت نإ طول لاق .انتنلب نم جز نحر ني توكل انباع
 جام 02 ' ا 8 : - لا

 تب تيعتحأ :ةلهأو ةنايجيكا .هبادع نم يأ جو 86 اب ىلَهَأَو تع ثنو .نيضغبملا
 ا با

 هاهاه هاهاه هده هده ه كلاس ةلء.ء لمة لملم نمي ءءثثيثييمتتت يلا َنيِربدَعْلا ىف ١ هتأرما اًروجع الإ

 زواجي ال رافكلاب لزانلا باذعلا نأ ىلإ ةراشإلا نيمسالا نيذمي ةروسلا هذه يف ةصق لك متخ ةمكح :ميحرلا زيزعلا

 (يواصلا ةيشاح) .هقحتسم يف رهظ نيمسالا رهظم نم لكف ءادحأ مهنم زواجي ال نينمؤملل ةلصاحلا ةمحر لاو ءادحأ مهنم

 نم دارملا :ليقو .مهيف ثانإلا ةبلغو مقرثك عم سانلا نم ناركذلا نوتأتأ :نيعملاو "نيملاعلا"ل تايب :سانلا يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .مكريغ هيف مككراشي امل نيملاعلا نم مكادع نم نيب نم نوتأتأ :نيعملاو ,حكني نم لك نيملاعلا

 امل مث ءطول موق لبق دحأ يف نكت مل ةحيبقلا ةلصخلا هذهف «ةلقاعلا ريغلا تاناويحلا نم مهريغ اذكو :سانلا يأ

 (يواصلا ةيشاح) .نوعجار هيلإ انإو هلل انإف «ةيدمحملا ةمألا هذه يف ترهظ يح تيسونتو مهب فسخ
 "ام"ل نايب ءجرفلا يأ لبقلا عمج :نهلابقأ يأ (لمجلا ةيشاح) .حابأو لحأ يأ هب ئرق امك ءحلصأ يأ :قلخ ام

 ءاندلب نم هاندرطو انرهظأ نيب نم هانجرخأ نم يأ :نيجرخملا نم (نيلامكلا ريسفت) ."مكل قلن ام" ف ةلوصوملا
 نم لاقل يأ فوذحمم.قلعتم :خلإ نيلاقلا نم (كرادملا ريسفت) .لاح أوسأ ىلع هوجرخأ نم نوجرخي اوناك مهلعلو

 "نيلاقلا نم' لعج ولو ,فوذحملا ربخلاب قلعتم "مكلمعل"و .هتفص "نيلاقلا نم"و ؛"نإ" ربح فوذحملا كلذو «نيلاقلا

 زوجي ال هنأ عم "لا" وهو لوصوملا ىلع ةلصلا لومعم ميدقت ىلإ يضفيف "مكلمعل" ْف "نيلاقلا" لمعل "نإ"
 نمو «هتضغبأ اذإ - دمي دقو رصقلاو رسكلاب - ىلق ىمر باب نم هتيلقأ لحرلا تيلق :"حابصملا" يفو ."انخيش"
 (لمجلا ةيشاح) .داؤفلا يلقي هنأك ديدشلا ضغبلا ىلقلا :"فاشكلا" ةرابعو .ةغل بعت باب

 لهألا نم ةرفاكلا ءانثتساو .يصاعلا مكح يف ةيصعملاب يضارلاو «كلذب ةيضار تناكو ءطول ةأرما يه :خلإ ازوجع الإ

 (نايبلا حور) .ةلهاو اهمسا :هتأرما (كرادملا ريسفت) .نامبإلا يف مهكراشت مل نإو مسالا اذه يف كارتشالل ؛نونمؤم مهو



 يااا خا
 نم «ةراجح ارطم ِيَلَع لو .مهانكلهأ 2 َنيرَخألآ اَنَرَمَد مث .اهانكلهأ نيقابلا

 ِهرَتكَأ ناك اَمَو هيل َكِلَذ ىف َّنِإ .مهُرْطَم 29 َنيِرَدِمُمْلآ ُرَطَم َءآَسَف كالهإلا ةلمج

 «ةزمهلا فذحب ةءارق فو ٍةَكَيَعَأ بح بدك جز ٌميِحَرلآ ُريِزَعْلآَوْط َكَبَر نو (ج) َنِيِمْؤُم
 2 َنيِلَسَرُملا نيدم برق رجش ةضيغ يه :ءاحلا حتفو ماللا ىلع اهتكرح ءاقلإو
 لوز كل نإ كو نوقكت لآ مهم نكي مل هنأل ”مهوحأ" :لقي مل كيك لاق
 هل خي ع دي نول نع 2 1 تقل خدع و #2 يريم. موضع -_ وب 8#

 تر ْىلَع اّلِإ ئرجأ ام نإ رجأ نِم ِهِيَلَع َحُكَلَعَسَأ اَمَو 2) ِنوُعيِطأَو هللا أوقّتاف جن نيِمأ
 يساطشجلاو ارقي .نيصقانلا 2نيريخملا نِم أو لَو هومتأ ليَكْلا أوفوأ (

 هه مهتم نم مدرس نوخيولا يدلل ارتناف و دلو .يوملا نازل .ج مهنحنل 2

 + ةلسفأ.س ةقلفإ هلا رسكب - يثع نم .هريغو لتقلاب :َنيِدِسفُم ضزألا ىف اوت الو

 قيرطلا عطقو ةراغلا نم

 نم تناك «تكلهف قيرطلا يف بيصأ امل افأ الإ تجرح اهفإ :ليقو .طول عم جرخت مل اههإف ؛ةيرقلا يف :نيقابلا

 (نيلامكلا ريسفت) .مهلعفب ةيضار موقلا ىلإ ةلئام تناك وأ ءاريدقتو امكح نيقابلا

 يف ةكيألا ظفل عقو دقو .راصتخالا ىلع ةروسلا هذه ف تركذ ىلا صصقلا رخآ اذه :ةكيألا باحصأ بذك

 ناءرقي نايرخألاو «ريغ ال ربخلا عم "لا"ب نايلوألاف .""ص'"و انهو "ق"و "رجحلا" يف :نآرقلا يف عضوم عبرأ

 بيعش ةيرق يه :نيدم برق .رجشلا عمتجم :ةضيغلا :'سوماقلا" يف :ةضيغ يه (يواصلا ةيشاح) .نيهجولاب
 .(يواصلا ةيشاح) .مايأ ةينامث ةريسم رصم نيبو اهنيبو :ميهاربإ نب نيدم اهيناب مساب تيم
 اوكلهأ نيدم لهأ نكل نيدم لهأل اضيأ بيعش لسرأ دقو «تملع ام هعمج فو بيعش هب دارملا :نيلسرملا

 سانلا اوصقنت الو يأ :خلإ اونوكت الو (يواصلا ةيشاح) .ةلظلا موي باذعب اوكلهأ ةكيألا باحصأو ؛ةحيصلاب

 هنأ ىلع ليلد هكرتف ؛هنع توكسم وهو دئازو ؛هنع يهنم وهو فيفطو «هب رومأم وهو فاو ليكلاف ؛مهقوقح
 - ساطسقلا :”سوماقلا" يف :يوسلا نازيملا (كرادملا ريسفت) .هيلع ءيش الف لعفي مل نإو نسحأ دقف هلعف نإ

 (نيلامكلا ريسفت) .برعم يمور «لدعلا نازيملا وأ نازيملا موقأ وأ نازيملا - رسكلاو مضلاب
 ةلبحلاو «ةرخألا سلا يأ ةدكاؤم لاح نيدسقمو ؛ةلاغ وهو .دسفأ وقعي اقع : "حاحصلا" ف :خلإ يشع نم

 :ئيعملاو ؛ةغلابملا ىلع وأ «ةلبحلا وذ يأ فاضملا فذح ىلع مالكلاو ؛ةقيلخلاك ةيجسلاو ةعيبطلا :ةلبحلا «ةقيلخلا

 (نيلامكلا ريسفت) .قئالخلا نم مدقت نمو مكقلخ
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 ةلبجلاَو كفاح ىذُلا أوقَّدآَو ."اوثعت" اهلماع ىنعمل ةدكؤم لاح "نيدسفم"و

 (ٍ ظ 1 نإ اَنَلكُم رك لإ ٌتنأ آّمَو ا َنيِرَحَسْمْلَا َنِم تنأ آف أَولاَق | () َنيِلَوُألا ةقيلحخلا
 0 نييدنكلا َنِمَل كادلكت هنإ يأ ف وذم اهعساو ,ةليقثلا نم دقق

 نا يق 2 نايس دعس ءامشلا نج ةعطق ءاهحتفو نيسلا نوكتسب ف 3

 هت 3 ع 7 1-2

 اًبلع طقشساف
 م 0 0

 6 «#ش ىف
 ءاوقرساف ران مهيلع ترا ءمهاصأ ديدش ٌرح دعب مهتلظأ ةباحس يه ةلظلا

 1 محو اط حاساس ةهامانم هسا عكف ع همام اسف هوم هصصصو هه ع ا تو ميِظَع رمي با َذَع ناك هن

 ريغب "تنأ ام" دوه ةصق يف ءاح :خلإ رشب الإ تنأ امو (لمجلا ةيشاح) .فلتخمف اهظفل امأو يأ :اهلماع ىنعمل

 مهدنع ةلاسرلل فلاخم امهالك ناينعم دصق دقف واولا تلحد اذإ :يرشخمزلا لاقف «واولاب "تنأ امو" اتهو ءواو

 ىععم الإ دصقي ملف واولا تكرت اذإو ءارشب الو اروحسم نوكي نأ زوحي ال لوسرلا نأو «ةيرشبلاو ريحستلا
 (لمجلا ةيشاح) .ارشب هنوكب دكأ مث ءارحسم هنوك وهو دحاو
 نآرقلا لمح ىلوألاو ءاهلمع لق تففحخ اذإ ةروسكملا نأل ؛اه لمع ال ةلمهم :لوقي نأ بسانملا :ةليقفلا نم ةففخت

 .درفم هنإف ؛ىلوألا ةءارقلل ريسفت "ةعطق" «صفحل اهحتفو «رثكألل :نيسلا نوكسب (يواصلا ةيشاح) .ريثكلا ىلع
 .نيتءارقلا معيل ؛عمجلاب هريسفت ىلوألا اذه ىلعف ءاعمجو ادرفم نوكي نأ زوجي فسكلا نإ :يرشخمزلا هلاق يذلاو

 هيف مي لح لب اهيلع ارصاق نكي مل مويلا كلذ باذع نأ ىلإ ةراشإ اهيلإ ال مويلا ىلإ فيضأ :خلإ ةلظلا موي باذع

 ءمنهج باوبأ نم اباب مهيلع حتف ىلاعت هللا .نأ ::ةريغو يك سابع خيا نع يور ءاهتع لونا يذلا ريغ رغأآ باذع

 اوجرخف رحلا مهجضنأف ؛ءام الو لظ مهعفني ملف مهويب اولخدف مهسافنأب ذخأف ءاديدش ارحو ةدح مهيلع لسرأو
 تحت اوعمتجا املف ءاضعب مهضعب ىدانف «ةبيط احيرو احورو ادرب اهل اودجوف مهتلظأف ةباحس ىلاعت هللا لسرأف ءابره
 كلذلف ءادامر اوراصف «ىلقملا دارحلا قرتحي امك اوقرتحاف ءضرألا ممب تفحجرو ءاران مهيلع ىلاعت هللا اهبهأ ةباحسلا

 (لمجلا ةيشاح) .(917 :فارعألا) كايف اًوتْعَيْمَل ناك ف (78:فارعألا) (َنيِمْئاَج ؛هراَد يف اوُحَبْصَأَفط هلو

 كلذو «ةلظلا باذع ريغ رخآ اباذع ذئموي مهل نأب ناذيإ اهسفن نود ةلظلا موي ىلإ باذعلا ةفاضإ فو :ةلظلا موي

 نأ ىلإ اورطضاف «برس الو ءام الو لظ مهعفني ال مهسافنأب ذخأف .اهيلايلو مايأ ةعبس رحلا مهيلع هللا طلس نأب

 .اعيمج اوقرتحاف اران مهيلع ترطمأف اهتحت اوعمتجاف تيتو سوا ير ةيربلا ىلإ يزين

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .هلزنأ يأ "هب لزن" :هلوق (دوعسلا يبأ ريسفت)



 هنو َ تر محلا كيرلا وَ كتر نإ 5 نيِيِمّؤم 7-7 را َكِلَّذ فن

 َنوُكَتِل َكبلَق ْلَع .ليربج 2 »+ ٌنريألا وز هب رك » َنيِياَعلا ّبَر ليِزعَتْل نآرقلا يأ
 بصنو "لّرن" ديدشتب ةءارق يفو نب (2) نيم َنَرَع ناَسلب (2) َنيِرِدُملأ ني
 رُبُر ىفَل دمحم ىلع لزنملا ناآرقلا ركذ يأ هنو ."هللا" لعافلاو يلا

 د هدي كلذ ىلع َةَياَم ةكم رافكل ِمّْه نُكَي مَلَوُأ .ليجبإلاو ةروغاك يني

 اهل

 اديدهتو قي هللا لوسرل ةيلست راضتخالا ليبس ىلع ةروكذملا عبسلا صصقلا رحآ اذه :ةيآل كلذ يف نإ

 رمألا ىلع نوقفتم مهأل ؛ةدحاو ةغيص ىلع ادحاو لسرلا ءالؤه باوج ناك امنإ : ”يبطرقلا" يفو .نييذكملل

 (لمجلا ةيشاح) .ةلاسرلا غيلبت ىلع رجألا ذخأ نم عانتمالاو «ةدابعلا يف صالخإلاو ةعاطلاو ىوقتلاب

 سيل ىلاعت هللا دنع نم لزنم نآرقلا اذه نإ :ئيععملاو ؛هيلع لزنملاو هلزنأ نمو نآرقلا حدم يف عورش :ليزنتل هنإو
 زاجعإ ىلع هيبنتو ءصصقلا كلت ةيقحل ريرقت اذه :'يواضيبلا" لاقو .نومعزي امك رحس الو ةناهك الو رعشب

 (يواضيبلا ريسفت) .ىلاعت هللا نم ايحو الإ نوكي ال اهملعتي مل نمم اهنع رابخإلا نإف هي دمحم ةوبنو نآرقلا
 زوجي ال هبلق نم نكمتم لوسرلاو ظوفحم لزنملا كلذ نأ دكؤيل ؛هيلع لزنأ امنإو ركذلاب هصخ :خإ كبلق ىلع

 هل ةرخخسمف ءاضعألا رئاس امأو «رايتخالاو زييمتلا عضوم هنأل ؛ةقيقحلا يف بطاخملا وه بلقلا نألو عريغتلا هيلع

 ك4ٌّبلق هل ناك مَ ىّرك ذل كلذ: ىف نإ :ىلاعت هلوقف نآرقلا امأ .لوقعملاو ثيدحلاو نآرقلا كلذ ىلع لديو

 دسف تدسف اذإو ؛هلك دسجلا حلص تحلص اذإ ةغضمل دسجلا يف نإو الأ" هي هل قف :ثيدحلا امأو «(ا7:قز

 ع« ر وعش هل لصخي ١ ءاضغألا رئاس عطقو هيلع يشع ادإ بلقلا إف :لوقعملا امأو ”.ىيلقلا ىهو الأ هلك ل برللا

 ."لزن" لوعفم هنأ ىلع "حورلا" بصنو يئازلا ديدشتب يأ لزن ديدشتب ركب يبأو يلعو ةزمحو رماع نبال :ةءارق فو

 «كلذك سيل هنأ عم ءبتكلا رئاس يف تباث هسفن نآرقلا نأ ةيآلا رهاظ نإ :لاقي ام كلذب عفد :نآرقلا ركذ يأ

 ىلإ ةراشإ :تارقلا ركذ (ي واصلا ةيشاحإ) .قحو قدص هنأو دمحم ىلع لززتي هنأب هنع رابخالاو هتعن هرك ذب دارملاو

 سيلأ يأ :للإ نكي مل وأ (نيلامكلا ريسفت) .ئععملل امسا نآرقلا نوك ىلع هرهاوظب ةيفنحلا تكسمتو .فاضملا ريدقت

 :يأ هلي ادمحم وأ نآرقلا يأ :هملعي نأ (نيلامكلا ريسفت) .هتحص ىلع الاد ًاليلد هللا نم هنأب مهؤاملع ملع

 (يواضيبلا ريسفت).اليلد هنوكل ريرقت وهو :مهبتك يف روكذملا هتعنب هوفرعي



 ءارعشلا ةروس 1 لا ظ رشع عساتلا ءرجلا

 ةيناتحتلاب "نكي" و «كلذب نوربخي مهفإف ؛اونمآ نمم هباحصأو مالس نب هللا دعك

 ألا ضع كى ب ل "قي رو بيكو ,اقيآ" ٠ ش زو

 ا | ديلا

 بيذكتلا انس و ةءارقب هب م1 نقع لف از .ةعابتا

 < ب 7 : ها : 5 لل 0 1
 قب و 2 8-0 هءارعب ةكم رافك يأ يو َتيِمرجملا بولق ا

 ةفئأتسم ةلمج

 نحن َلَه أوُلوَقَيَف َتروُيْعْشَي ال ْمَهَو َةَعْعَب ٍ تاق م د ّميلألا باَذَعْلا أور
 ابا َذَعِبفَأ قلع 5 ؟ناذعلا اذه نيم :اولاق أل ىف 157 ؟ نمؤنل م2 َنوُرظنُم

 نسح دقو .دوهيلا ءاملع نم ةسمخلا ءالؤهف نيماي نباو ةبلعثو ديسأو دسأ يأ هريغ ةعبرأ مهو :هباحصأو
 :هلوقو 2"خلإ هملعي نأ" اهمساو ءمدقم "نكي" ربح هنأ ىلع يأ :خلإ ةيآ بصنو (لمججلا ةيشاح) .مهمالسإ

 "مهل"و ؛ةمات يهو امب لعاف هنأ ىلع وأ اهمسا نم لدب "هملعي" نأو ؛"مهل" اهربخو اهمسا انأ ىلع يأ "ةيآ عفر'

 لعج هيلع مزلي هنأل ؛اهربخ "هملعي نأ"و ءاهمسا "ةيآ" نوكي نأ زوجي الو ؛لعافلا نم لدب "هملعي نأ"و لاح

 (لمجلا ةيشاح) .ةرورض هنأ ىلع مهضعب صن دقو «ةفرعم ربخلاو ةركن مسالا
 نونلاو ءايلاب عمجلا طرشو «ثنوملا يف ءالعف نزو ىلعو ءركذملا يف لعفأ نزو ىلع فصو هنأ هيف :خلإ مجعأ عنج

 :يرعشأ يف نييرعشأك ًافيفخت :تقلتعو «ءسسنلا ماين يمسعأ عج هناي :بيحاو ؟كلّذك فضؤلا نوكي ال نأ
 نويفوكلا امأو «نييرصبلا ىأر وه امثنإ طرشلا اذه نكل ."انخيش" «يمجعأ ففخم يأ "مجعأ عمج" :هلوقف

 (لمجلا ةيشاح) .هرهاظ ىلع حراشلا مالك نوكي اذه ىلعف «ملاسلا ركذملا عمج ءالعف لعفأ عمج نوزيجيف

 نأ ىلإ ريشي "هانلحدأ مجعألا ةءارقب هب بيذكتلا انلاخدإ لثم" .هعابتا نم افاكنتسا يأ نونلاو ةزمهلا حتفب :ةفنأ

 ىلع دئاع ريمضلاو ؛"انكلس" قلطم لوعفم يه فوذحم ردصمل ةفص هنأ ىلع بصنلا لحم يف "كلذك" :هلوق

 ام"و ؛"نيغأ"ل بصنلا لحم يف ءيش يأ نيعمج ةيماهفتسا - "نينمؤم هب اوناك ام" :هلوقب هيلع لولدملا - بيذكتلا

 ريشي «هفيفخت و باذعلا عفد يف لواطتملا مهعتمت مهنع نغي مل يأ ةلوصوم وأ ةيردصم "ام"و هلعاف "نوعتمي اوناك

 (نيلامكلا ريسفت) .ةلعلا ىلع بصنلا لحم يف وهف "مهل ةظع" ةيفان "ام" لعجي دقو «يراكنإ ماهفتسالا نأ ىلإ كلذب
 (ىوامدأا ة.؟ان-ز .رستملا ةدافا فاه فذخ ىلع نآرقلل "هاكلس" يف ريمضلاو "انكلس'ل لومعم 2 كلذك



 ءارعشلا ةروس 0 4 ظ ظ رشع عساتلا ءرجلا

 ماك
 :؛ ري ي# ضن نر ف 2 - # حر 0 د 0 يد # : 1 8 هر

 نم نر ترودعوي اونا ام مهءاج مث (ى) نيبس ٌمهننعتم نإ ينربخأ تيءرفا
 عفد يف 2 تت نوعتمي اون اه لينا ىبعا ءيش يأ :نيعمم ةيماهفتسا ام .يباذعلا . : م يف تت #- هم ثيل : 8 0 , -- يا

 ُ و #4 دب ِ - ِع '

 ريدنت لمصر ١» َنوُرذمُم اهل الإ ِةَيَرَق ِةَيَرَق نِم اتكَلهأ اَمَو .نغي مل يأ ؟هفيفخت وأ باذعلا

 ادر لزنو .مهراذنإ دعب مهكالهإ يف 2 َنيِمِلَظ انك اَمَو مه ةظع ئَرَكِذ .اهلهأ
 اولزني نأ م حلصي ّبَُي اَمَو (29 ٌنيِطيْشلا نآرقلاب ِهِب َتَلَوَنَت اَمَو :نيكرشملا لوقل

 دس هم مهم هدم دس وسلا نه شوإ هقللا ا تت وعيظتتت امو هب

 عمسلا قلطَم ال يحولا <

 تيأرفأ" عزانت دقو .ابلاغ ةيماهفتسا ةلمج رخآلاو ,درفم امهدحأ :نيلوعفم ىلإ تدعت ينربخأ نعي تناك اذإ :تيأرفأ
 لوألا "تيأرفأ" لوعفمو «هب العاف "اوناك ام" هب تعفر يناثلا تلمعأ نإف ؛"نودعوي اوناك ام" :هلوق يف "مهءاج"و

 ةلمجلا هذه نيب طبار نم دبالو ؛"مهنع ىيغأ ام" :هلوق يف ةيماهفتسالا ةلمجلا وه يناثلا لوعفملاو ءفذح هنكلو هريمض
 هب العاف هريمض "ىهءاج" 5 ترمضأو :هنودعوي اوناك اه تيأرفأ :هريدقت ردقم وهو بفوذخا لوألا لوعفملا نيبو

 :اتلوق ىلع ىتأتي اننإ هلك اذه :«كونع هباوعو «لظرعم طرتقلاو رقم دئاعلاو ءاضيأ ناث لوعفم ةيماههتسالا ةلمثللاو

 افرح ةيفان اهتلعج اذإ امأو .يفنلا ئعمب دري دق ماهفتسالا نإف ؛يفنلاب اه مهريسفت انرضي الو «ةيماهفتسا "ام" نإ

 (لمجلا ةيشاح) ."نيمسلا" ؛ةيماهفتسالا ةلمج نوكي ال ىئئاثلا "تيأرفأ" لوعفم نأل ؛كلذ ىتأتي الف

 مهيلإ لوسرلا لاسرإ دعب الإ ةيرق كلهي ال هنأ ىلاعتو هناحبس هتداع ترج هنأ يأ :خلإ ةيرق نم انكلهأ امو

 مكحب هكلم يف فرصتم هنأل ؛املاظ دعي ال رمألا لوأ نم مهكلهأ ولف الإو هيا ؛مهفايصعو

 (يواصلا ةيشاح) .لدعلاو لضفلا نيب رئاد هلعفف همكحل بقعم ال

 لاقو ؛ «يفنلا قبس كلذ غوسو ايس الامع نوكت كأو "ةيرق"ل ةفس ةلمحلا نوكي نأ وو :ناووشنفا اا ةلإ

 الإ ِةّيْرق نِم اًتكلهأ امو :هلوق يف اهنم كرتت ملو "الإ" دعب ةلمجلا نم واولا تكرت فيك :تلق نإف :يرشخزلا
 لصو .ديك أتلف :تديز اذإو ”ةيرف"ل ةفض ةلمجلا نأل ؛واولا كرت لصألا :تلق ؟[4:رححلا) 4مولْعَم ٌباَتَك اَهَلَو
 (لمجلا ةيشاح) .(؟ 7 :فهكلا) مهبل ةهتباَتَو ةعبسا# :هلوق يف انك فوصوملاب هفصلا
 قى يأ :نيكرشملا لوقل ارو .هعابتأو يبلا محي دارملا نأل ؛رذنم عمج :"رارسإلا فشك" يف لاق :تورذنم ان

 تلزن امو :هب تلزنت امو ."دوعسلا يبأ" نم «ةنهكلا ىلع ناطيشلا هيقلي ام ليبق نم هنأ نم ميركلا نآرقلا قح

 هب تلزنت امو" :لزنأ دمحم ىلع نآرقلا يقلت نيطايشلا نإ :نوكرشملا لاق امل :خلإ تلزنت امو .نيطايشلا هب

 (كاردملا ريسفت)."خلإ



 ءارعشلا ةروس هوا رشع عساتلا ءزجلا

 ء اًهنلِإ هّللأ َعَم َعَدَت كاف :يوقلاب لوبوجحم 2 َنوُلودْعَم ةكئالملا مالكل

 تف ردم .هيلإ كوعَد يذلا كلذ تلعف نإ 2 نوي دهسا قم 092

 يراخبلا هاور "اراهج مهرذنأ دقو" ءبلطملا ونبو مشاه ونب مهو م2) َسييرقَألا

 .نيدحوملا م29 َتيِيِمْؤُملا َنِم َكَعَبتا نَمِل كبناج نلأ َكَحاَتَج ْضِفْخأَ ,عيطتتسو

 .هللا ريغ ةدابع نم مج » َنوُلَمَعَت امي ءَىَرَب نإ مهل ّلقَف كتريشع يأ َكَوَصَع َنإف

 ىِذلا .كرومأ عيمج هيلإ ضّوف يأ هللا عز ٍرِِحّرل زيرعلا ىَلَع ءافلاو واولاب ءلكَوَتَو

 او 13 ادعاقو امئاق ةالصلا ناكرأ فَكّبَقَتَ .ةالصلا ىلإ 2 م ) موت نوح َكَرَ
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 هيلإ نولصي ال هنع نولوزعم نيطايشلا يف ءايبنألل هنوغلبي يذلا ىحولاب مهمالك دارملا ناك نإ لإ ةكئالملا مالكل
 املف تاوامسلا نم اوعنم هلي دلو املف ءاهفوقرتسي الوأ اوناكف ملاعلا يف عقتس لا تابيغملا هب دارملا ناك نإو ءالصأ
 لوق لطبف «ةنهكلا ىلع مهلوزن عطقناو «نيطايشلا ىلع ءامسلا باب دسنا دقف ذئيحو ءبهشلا مهيلع طلس ثعب
 (ىواصلا ةيشاح).هّللا لوسر ىلع نيطايشلا هب تلزنت نآرقلا نإ :نيكرشملا

 رذنأو" تلزن امل :خ2إ يراخبلا هاور .ةدقوملا رانلا نم ةعطاسلا ةلعشلا - رسكلاب - باهش عمج بهش :بهشلاب

 ءاوعمتحا يح شيرق نوطبل ؛يدع نب اي ءرهف ئب اي ىداني لعجف ءافصلا ىلع هني يبلا دعص "نييرقألا كتريشع
 يبأ ادي تبن" :تلزنف ءانتعمج اذهلأ «مويلا رئاس كل ابت :بهل وبأ لاقف ".ديدش باذع يدي نيب مكل ريذن ٍنإف" :لاق

 ءًاكيش هللا نم مكنع ئيغأ ال مكسفنأ اورتشا ءشيرق رشعم اي :ةك5 هللا لوسر لاق هنأ ةريره يبأ نع هل ةياور يفو ."بهل
 تئش ام يلام نم نييلس «ةمطاف اي ,كنع ئغأ ال «ةيفص اي ؛كنع ئغأ ال ,سابع اي ,مكنع ئغأ ال ,فانم دبع ئب اي

 (نيلامكلا ريسفت) .مهلك اشيرق معي ةيآلا ف "نيبرقألا" :هلوق نأ ملعي اذميو ".كنع ئغأ ال

 ضهني نأ دارأ اذإو .هضفخو هحانج رسك عوقولل طحني نأ دارأ اذإ رئاطلا نأ هلصأو ءعضاوت يأ :كبناج نلأ
 نإف ءكموق رذنأ نيعي :لقف (نيلامكلا ريسفت) .بناجلا نيلو عضاوتلا يف الثم طاطخنالاف ؛هحانج عفر ناريطلل

 هللاب كرشلا نم مهلامعأ نمو مهنم أربتف كوعبتي حلو كوصع نإو ءممل كحانج ضفخاف كوعاطأو كوعبتا
 .طرشلا باوج نم لادبإلا ىلع رماع نباو عفانل :ءافلاو (كاردملا ريسفت).هريغو

 نيح كاري :يبلكلاو لتاقم لاقو اذ سابع نبا نع ةيطعو ةمركع لاق «نيلصملا نيب اميف :ةالصلا ناكرأ يف
 نم رصبي ناك هنإف «نيلصملا ف كرصب بلقت ىري :لتاقم لاقو .ةعامجب تيلص اذإ كاريو ؛ةالصلل كدحو موقت

 (ليزنتلا ملاعم).همامأ نم رصبي امك هفلخ



 ءارعشلا ةروس هَ ظ رشع عساتلا ءزجلا

 كقنأ له جو ْميلَعْلأ ٌعيِمَصلأَوه دَنِإ .نيلصملا يأ © َنيِدِجنَشلا ىف ًادحاسو ًاعكارو

 نع لزتت, .لضألا قم ,قيفاتلا دخلإ فخم مو ٌنيِطيشلا ُلّوْعَت نَم لع ةكم رافك يأ

 نيطايشلا يأ نو :ةنيكلا نم هريقو ةمليسسه لكم رجاق جو رمبثأ بالك ملافأ لك

 ىلإ نومضي م تروبذك رهرتكأَو ةنهكلا ىلإ ةكئالملا نم هوعمس ام يأ َعَمّسل
 نيطايلهلل ريمتشلا

 آَرعشلاَو .ءامسلا نع نيطايشلا تبجح نأ لبق اذه ناكو ةاريدق“ ايدك عومسملا
 او يأ

 ما .نوموملم مهف مهنع هةيووريو هل نولوقيف مهرعش يف 2 الفلا 0
 راد نم ءارعشلا يأ

 اونَماَء نييذلا الإ قرب يأ رهو ترولتفي لام اضف توأم.“ راقبمو ه طل ا عا

 ؛يبتملا باذكلا - مإللا رسكب - :ةمليسم (نيلامكلا ريسفت) .كلذ فالخ ىلغ 5 دمحم لاحو :كافأ

 ىلإ "نوقلي" يف ريمضلا نأ ديري :نوقلي (نيلامكلا ريسفت) .اتحب ايرتفم ناك امنإو ءانهاك ةمليسم نوك فرعي ملو

 مهو ؛سنإلا نم مهئايلوأ ىلإ عومسملا ءاقلإلا ءاقلإلابو ,ةكئالملا نم مهعومسم "عمسلا"ب دارملاو «نيطايشلا
 (نيلامكلا ريسفت) .ةداتق هرسف اذك «ةنهكلا

 4«نولو عمل عْمَسلا نع ههنا :مطوق يف مدقت امو ءانه ام نيب ضقانتلا كلذب عفد :خإ نيطايشلا تبجح نأ

 ةمليسع. هليثمتو جالا ولا نع مهزع لبق نيطايشلا نع هللا ن :رم رابغإ ةيآلا هذه نأ كلذ لصاحو 7١( 7 :ءارعشلا)

 (يواصلا ةيشاح) .نيطايشلا نم ءىش هريغل و ةيلسلا عب لق هل ترحو دع امأو و هدوحجو لبق ناك ام رابتعاب

 رافكلا ءارعش دارملاو ءادصق ىفقملا ةيبرع نازوأب نوزوملا مالكلا وهو ءرعشلا نولمعتسي نيذلا يأ :ءارعشلاو
 2 دمحم الو رعشب نارقلا سيل نعي :خ2! ءارعشلاو (ىواصلا ةيشاح) ص هللا لوسر نوجهي اوناك نيذلا

 يأ "مهنع نووريو" :هلوقو .رعشلا يأ :هب نولوقيف ."حورلا" نم ,نولاضلا مهعبتي ءارعشلا نأل ؛رعاشب
 ءارعشلا نأ ىلإ كلذب راشأ :مالكلا ةيدوأ نم .ءارعشلا يأ "مهف" :هلوقو .ءارعشلا نع رافكلا نووري

 (ىواصلا ةيشاح) .هجوتي نيأ يردي ال يذلا ةيدوألا يف مئاحلاب نوهبشم مهف ؛مالك لك يف نوضوخي

 نب بعك نأ :اهوزن ببس :خلإ اونمآ نيذلا الإ .ريحتم موهو مئاه لحجر :"سوماقلا" يف ,نوريحتي يأ :نوميهي

 ناكل هديب يسفن يذلاو ؛هناسلو هفيسب دهاجي نمؤملا نإ" 525 يبلا لاقف ؟رعشلا يف لزنأ دق :ةظ يبلل لاق كلام

 (ىواصلا ةيشاح) .هلهأو رعشلا مذ ف نآرقلا لزنأ يأ "رعشلا يف لزنأ دق" :هلوقو ".لبنلا حضن هب مهكومرت ام



 ءارعشلا ةروس هوه رشع عساتلا ءزجلا

 ركذلا نع رعشلا مهلغشي مل يأ كي هل أو ءارعشلا نم ِتَحِلَّصلَأ ْأوُلِمَعَو

 «نينمؤملا ةلمج يف ممل رافكلا وجم وكلم ام ِدَعَب ْنِم رافكلا مهوجكك اوُرَصَتنآَو

 كل نم لإ لوقلا نب :ةموسلاب روجلا دا كي : اسك هللا ,لاقا ,نيدوملم اوسلف

 نم َْوُمَلَظ َنيِذلاْمَلعَيَسَو 4ْمُكْيَلَع ىدتعا اَم لْئمب ِهْيَلَع اودتعاف ْمُكيَلَع ىدتغا نَمَقإل
 .توملا دعب نوعجري 229 َنوُبلقسَي عجرم ٍبلَقنُم ّىأ مهريغو ءارعشلا

 امل متاح يبأ نباو ريرج نبا ىور كلام نب بعكو ةحاور نب هللا دبعو ناسح :نينمؤملا ءارعش مه :ءارعشلا نم
 ةيآلا هذه لزنأ نيح هللا ملع دق :اولاقف ؛نوكيي مهو هنو هللا لوسر ىلإ ةثالثلا ءالوه ءاج "خلإ ءارعشلاو" :تل

 مهعبتي ءارعشلا" :يهو اهنم تايآ ةعبرأ نكل ةيكم تناك نإو ةروسلاو ."اونمآ يذلا الإ" :هللا لزنأف ءءارعش انأ
 يبارعأ ءاج :لاق امُكك سابع نبا نع يور (نيلامكلا ريسفت) .لاكشإ الف ءةنسلا يحم هب حرص امك ةيندم "نوواغلا

 .دواد وبأ هجرخأ".ةمكح رغشلا نم نإو ارحس نايبلا نم نإ" :لاقف ؛مالكب ملكتي لعجف دل يبنلا ىلإ

 ناك :يبعشلا لاقو ".حيبقلا عدو نسحلا ذحف «حيبق هنمو نسح هنمف «مالك رعشلا" :ان## ةشئاع تلاقو

 رعشأ هذ ىلع ناكو ءرعشلا لوقي هقط ناهفع ناكو:«رعشلا :لوقي قط رمع-ناكو:ءرعتتلا لوقي هه ركب وبأ
 دجسملا يف اربنم ناّسحل عضي هني هللا لوسر ناك" :تلاق ان#» ةشئاع نع يورو (لمجلا ةيشاح) .ةثالثلا نم
 ديوي هللا :نإ" للك هللا لوسر لوقيو دلك هللا لوسر نع: حفاني وأ كلك هللا لوسر نع رخافي امئاق هيلغ موقي

 "225 هللا لوسر نع رحافي وأ حفاني ام سدقلا حورب ناسح
 هللا ديحوت يف هولاق ارعش اولاق اذإو ءرعشلا نم هيلع بلغأ نآرقلا ةوالتو هللا ركذ ناك يأ :اريثك هللا اوركذو

 ؛كلذ وحنو ةمألا ءاحلصو ةباحصلاو هي هللا لوسر حدمو بدألاو دهزلاو ةظعوملاو ةمكحلاو هيلع ءانثلاو ىلاعت

 (كرادملا ريسفت) .روضحلاب هنكل ةلفغلاو ددعلاب سيل ريثكلا ركذلا :ديزي وبأ لاقو .بنذ هيف سيل امم

 بذك نم ءاجهملاب قلخلا قحأو «نيملسملاو هي هللا لوسر اجه نم ءاجه اودر يأ اوجه يأ :اوملظ ام دعب نم
 (كرادملا ريسفت) .هاجهو 6 هللا لوسر

 ىدتعا نمف" :هلوقو .مهل رافكلا وجه ةلباقم يف رافكلل مهوجه نم هولعف ام زاوج ىلع لالدتسا :ىلاعت هللا لاق

 نم هب ملظ ام ىلع مذلا ف ديزي نأ مولظملل زوجي الف ؛ةلباقملا يف ةلئامملا طارتشا ىلع لالدتسا "خلإ مكيلع

 لومعم :بلقنم (يواصلا ةيشاح) .هلبق ام مئالي ميمعتلا اذههو :ءارعشلا نم (لمحلا ةيشاح) .وجحلا
 (يواصلا ةيشاح) .هلبق امل ال هدعب يذلا "نوبلقني"ل



 لمدلا ةروس 0 ظ ه5 رشع عساتلا ءرجلا

 ةيآ نوعستو سمخح وأ عبرأ وأ ثالث يهو ةيكم لمنلا ةروس

 هنم تايآ يأ ناَْرَقْلا تيا تايآلا هذه يأ للي كلذب :هدارمت ملعأ هللا نمط

 ٍداه يأىده وه .ةفص ةدايزب فطع («لطابلا نم قحلل رهظم 2) نيم ٍباَتكَو

 امك نوتأي وللا َنوُميُِ نيل . ةنحجاب هب نيقدصملا 5 :) نيم ئَرْشبَو ةلالضلا نم

 لا

 نير ةَرِجآلاب َنوُمِمْؤُي ال َنيِذْلا َّنِإ .ربخلا نيبو هنيب لصف امل "مه" ديعأو .لالدتسالاب
 ٠ ين 7 رق س يباع د رد ع 3 1 ب سلي ار كر عدد6 راع

 نوريحتي 2: َنوُهَمْعَي مهف ةنسح اهوأر ىحح ةوهشلا بيك رتب ةحيبقلا َجِهدَمعا جه

 . . رسألاو لعقلا ايندلا يف هّدشأ ب اَذِعْلآ م وس مه نياك ابت لو .اندنع وسبل اهيف

 «لمنلا ةصق :ةيناثلا ءنوعرف عم ىسوم ةصق :ىلوألا ءصصق سمخح ىلع ةروسلا هذه تلمتشا دقو ءاهلك يأ :ةيكم

 .ظعاومو مكح اهنم يقب امو .هموق عم طول ةصق :ةسماخلا هموق عم حلاص ةصق :ةعبارلا ءسيقلب ةصق :ةثلاثلا

 لصاحو ؟فطعلا ةدئاف امف ءدحاو ئعمم نآرقلاو باتكلا نإ :لاقي امع باوج :ةفص ةدايزب فطع (ىواصلا ةيشاح)

 (لمجللا ةيشاح) .رابتعالا اذهبي اديفم ناك هيلع فوظعملا موهفم ىلع ةدئاز ةفص هيف ناك امل فوطعملا نأ :باوجلا

 وه يذلا - قلعتملاب أدتبملا نيبو هنيب لصف املو «ربخلاب قلعتم "ةرخآلاب"و ءهربخ "نونقوي" :هلوقو ءأدتبم :مهو
 ."مه" ديعأو :هلوقب هيلإ راشأ ام اذه «ةروصلا يف هربح لصتيل ؛ايناث أدتبملا ديعأ - "ةرخآلاب"

 ضيرعتلل ٍقاضإلا رصحلا لحأل وأ ةلصافلا لجأل هقلعتم ىلع مدقو ءرورخاو راحلاب :ربخلا نيبو هنيب لصف ال
 ةدافإ ف يىفكي يناثلا ريمضلا متدقتف الإو هديكأتل يأ صاصتخالل ريمضلا ريركت :يرشخمزلا لاقو .دوهيلاب

 (نيلامكلا ريسفت) .هيف نودحوألا مهفأو هتابثو مهنييعت ةوق ىلع ةلالدلل مظنلا ريغتو .لاحلا وأ فطعلل واولاو .صاصتخالا
 (نيلامكلا ريسفت) .ةئنسح اهوأر ىح مهيف يصاعملا ةوهش يأ :ةحيبقلا

 لاقو .ريحتلل هجو الف ؛ةنسح اًههوري مهف الإو ءاندنع اهحبقل كلذ يف مهريحتو «ددرتلاو ةريحلا :همعلا :نوريحتي

 .عفن وأ رض نم اهعبتي ام نوكردي ال ءاهيف نوهمعي مهف :هريغو يواضيبلا



 باطخ َكَنِإَو .مهيلع ةدّيؤملا رانلا ىلإ مهريصمل ,) َنوُرَسْخَأْلآ مه ةّرجآلآ ىف ْمُهَ
 يف مّن ميلع ميكح دنع نم ند نم ةدشب كايلع ىقلي يأ تراندقلا ىقلتل 986 ىبلل
 َتَسناَ نإ رصم ىلإ نيدم نم هريسم دنع هتجوز هلَهَأل سوم لاق ذإ ركذا كلذ

 مكيِتاَءْوَأ اهلض دق ناكو قيرطلا لاح نع ربحي ايم ركيتاَعَس اًراَن ديعب نم ترصبأ
 ةَّلَعَل دوع وأ ةليتف سأر يف ران ةلعش يأ اهكرتو نايبلل ةفاضإلاب سبق باّيشب
 اهحتفو ماللا رسكب - رانلاب يلص نم «لاعتفالا ءات نم لدب ءاطلاو متت تر ولبست

 + يم م م ا 2 1 م سا م ول دوام .دربلا نم نوئفدتست -
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 نم رافكلا ىلإ ةبسنلاب كلذو «ليضفتلا نم امباب ىلع امنأ :امهدحأ «نالوق انه "لعفأ" ف :2! نورسخألا مه
 ال ةغلابملل انه ىه :ةعامج لاقو .ايندلا يف مهنم ةرخآلا يف انارسخ رثكأ مهنأ نعي ناكملاو نامزلا فالتتا ثيح
 دحاو ءيش ىلإ عحار نارسخلا نأ :وهو كلذ باوج مدقت دقو ؛ةرخآلا يف هل نارسح ال نمؤملا نأل ؛كيرشتلل

 :"لمجلا" فو ؛لعفتلا نم ذوحأم ةدشلا نعم لعل :ةدشب (لمجلا ةيشاح) .هناكمو هنامز فالتخا رابتعاب

 .هاتؤتل "نآرقلا ىقلتل" عم :"ريبكلا" فو «ةقاشلا فيلاكتلا نم هيف امل يأ "ةدشب"

 لعفلا ناقتإ ىلع ةمكحلا ةلالدو ؛ملعلا مومعل ةمكحلا ف لخاد ملعلا نأ عم امهنيب عمجلا :خلإ ميلع ميكح

 نع رابخألاو صصقلاك كلذك سيل ام اهنمو عئارشلاو دئاقعلاك ةمكح وه ام اهيف نآرقلا مولع نأب راعشإلاو

 ؛تايئزحلاو تايلكلاب ملاعلا .هلحم يف ءيشلا عضي نم دنع نم يأ :ميلع ميكح (يواضيبلا ريسفت) .تابيغملا
 نم نإف ؛عقاولل نايب :قيرطلا لاح (يواصلا ةيشاح) .صاخلا دعب ماعلا ركذ نم ةمكحلا دعب ملاعلا فصو ركذف

 (نيلامتكلا ريسفت) .كلذك نوئكي قيرطلا ىلع ران ءوضب بهذي
 ةلعش باهشلا نإف ؛صوصخلاو مومعلا نم امهنيب امل ةينايب لب «هسفن ىلإ ءيشلا ةفاضإ نم سيل هنأ ئبعي :ةفاضإلاب

 نوكت ال دقو ىرخأ نم ةذوخأم ةلعشك اباهش نوكت دق يهو ءاهوحنو ةرمج نم ةسبتقملا رانلا :سبقلاف ءرانلا نم
 :هلوقو (يواضيبلا ريسفت) .سبق ريغو اسبق نوكي باهشلا نأل :نايبلل ةفاضإلاب (نيلامكلا ريسفت) .ةرمحلاك

 ىنعمب هنأل ؛ىلوألل فصو وأ «لدب هنأ ىلع نييفوكلل ةفاضإلا كرت يأ :اهكرتو .ةفاضإلا كرت يأ "اهكرتو'

 ءالطصالا :هيفو ؛هئفدي يأ رانلاب هرهظ يلصي نايفس ابأ تيأرف :"ةياهنلا" يف :رانلاب يلص (نيلامكلا ريسفت) .سوبقملا
 (سوماقلا) .دربلا ةدح ضيقن - كرحيو رسكلاب - ءفدلا :نوئقدتست .نحخخستلا يأ رانلا الص نم لاعتفا



 لمدلا ةروس 6ه5/ رشع عساتلا ءزجا

 اَهَلَوَح َنِمَو ىسوم يأ راَكلآ ىف نَم هللا كراب يأ َكروُب نأب يأ ْنأ َىِدوُت اَهَءاَج امل

 "يف" دعب رّدقيو «فرحلابو هسفنب ىدعتي "كراب"و .سكعلا وأ .ةكئالملا يأ

 0110 ااا الزهد ها ال فاعمل لق“ 1007 الا 1 6نلا ياالنق 2: نيانعلا َبَر هّللا َنَحَبْسَو ناكم'

 :اهدحأ هجوأ ةثالث ذئئيح "نأ" فو ءىسوم ريمض هنأ :اهدحأ ؛هجوأ ةثالث لعافلا ماقم مئاقلا يف :2إ يدون

 ىلع كلذو «يضاملاب انه تلصو نكلو ؛عراضملل ةبصانلا اهفأ :يناثلاو «لوقلا نيعمب وه ام مدقتل ةرسفملا امك

 هجوألا نم .ىناثلا اهربخ "كروب"و .نأشلا ريمض اهمساو ةففحخملا اهأ :ثلاثلا كروب نأب يأ ضفاخلا طاقسإ

 ةبصان امإ ذئنيح "نأ"و ,كروب نأب يأ رحلا فرح فذح ىلع "كروب نأ" سفن لعافلا ماقم مئاقلا نأ :ىلوألا

 وانت ل الكر تمي اع ريف م مادتلا يدق يأ لمقلا نم موهقلل ةردصلل ريمصادنأ :تلاتلا قف انزو
 (لمجلا ةيشاح) .(78:فسوي) كهتْبْجْسَيَل تايآلا اًوأَراَم ِدْعَب نم
 هغلبي مل نإو هنم برق اذإ لزنملا نالف غلب :لاقي امك اهنم ابيرق ناك رانلا يف نكي مل نإو ةتِلَع وه :ىسوم يأ
 (نيلامكلا ريسفت) .ة23ع ىسوم يأ رانلا بلط يف نم كروب هانعم :ليقو دعب

 يي تا ساةهوب لس اس يوسي :يوغبلا لاق .رانلا لوح مه نيذلا :ةكئالملا يأ

 لاق ءسكعلاب وأ (7:دوه) 4تِبلا | لأ كيلخ هناَكَدَيَو هَما تمر :اولاقف هيلع اولخد نيح ةكئالملا ةنسلأ

 يف نم"و ؛ءاران هبسح 8ع ىَسوَم نآل ؛راتلا ظفلب ركذ زوتلا راثلاب ةارملا نأ ىلإ نيرسفملا رثكأ بهذي :يوغبلا

 نكي ملو اهنم برقلاب ناك هنأل ؛ةتلع ىسوم وه "اهوح نم"و ءسيدقتلاو حيبستلاب لجز مهل ةكئالملا مه "رانلا

 . ةياهنلا" يف اذك ؛لاع عيفر توص - ميحلا نوكسو ىازلا حتفب - "لحجز" .اهيف

 هللا وهو رانلا يف نم سدق تعي "رانلا يف نم كروب" هلوق يف نسحلاو ريبج نب ديعسو ند سابع نبا نع يور
 تعم :لاق ى#ذ سابع نبا نع ريبج نبا ىورو .تكروب :هانعم 5# سابع نبا نع دهاجم ىور «؛هسفن هب ىع

 4هبطَب ىَلَع يِشْمَي ْنَم ْمُهْنِمَفط :ىلاعت هلوقك "ام" نعمب أي دق "نم"و :"اهلوح نمو رانلا كروب نأ" أرقي ايبأ
 ءاهوح نميفو رانلا يف كروب :هانعمو (١١:ص) #َكلاَتِه ام دْنُج© :هلوقك ةلص نوكي دق "ام"و (4 ه:رونلا)

 .لكلع ىسومو ةكئالملا مهو

 "رانلا يف نم" :هلوق نإف انه امك يأ "هسفنب" :هلوقو 8:3 ىسومع.ةيناثلاو «ةكئالملاب لوألا نم ريسفت يأ :سكعلا وأ

 كيف هللا كراب :لاقي :ىدعتي كرابو .ماللاوب ىلعو قاف فرحلاب' هلوقو ءهسفنب هيلإ ىدعتف "كروب" لعاف بئان

 نم كروب ٍنيعي ”ناكم" ظفل "رانلا ف نم" :هلوق يف "يف" ظفل دعب ردقي يأ "ناكم" 1 نو مهو هلو

 نم "ةكرابملا ةعقبلا يف نميألا يداولا ئطاش نم يدون" :ىلاعت هلوق يف روكذملا ةكرابملا ةعقبلا وهو ءرانلا ناكم يف
 (نيلامكلا ريسفت) .التِفَع ىسوم نم ًاهيزنت نوكي نأ زوجي :ليقو .هب يدون ام ةلمج
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 3 ساب يري وسو رواق ل اقف كاع 0

 5 كك

 بح 7 6 ع

 8 ال

 فج هسفن َمَلَظ نَم نكل ا .اهريغو ةيح نم 2: 200 يدنع

 كلبي ىف كادي لَفقأَو هل رفغأو ةبوتلا لبقأ (2) مِحَر ”وفَغ نِإَف بات يأ ِءَوُس َدْعَب
 لدب 5 هلوقل ايي 2

 عاعش اهل صرب ِءَوُس ِرَيَغ ْنِم ًءآَضيَب ةمدألا نم اهنول و بدوام قوط

 فرب ناكملا كلذ يف هعمس يذلا مالكلا نأ مهوتي ام عفدل انه هيزنتلاب يأ اهنإو ءهب ىتأ يأ :يدون ام ةلمج نم

 افأك" :هلوقو ء”"اهآر" ءاه نم ةيلاح ةلمج :خ! رت (يواصلا ةيشاح) .ةهج وأ ناكم يف هللا نوك وأ توصو

 لتاقملا بقع نم ؛عجري مل يأ :بقعي ملو .رتتسم ريمض نم ةلخادتم ًالاح وأ ةيناث الاح نوكي نأ زوجي "ناجح
 :ةداتق لاقو ءبقعم عجار لكو ءعجر اذإ نالف بقع :لاقي :يوغبلا لاقو .يواضيبلا هلاق ءرارفلا دعب رك اذإ

 .هتداع ىلع "”نكل"ب هرسف اذلو ؛عطقنم ءانثتسا :الإ (نيلامكلا ريسفت) .تفتلي ملو :هانعم

 :نيعملاو ؛ملظ مهيلع زوجي ال هنأل ؛"نولسرملا" نم ءانثتساب سيل هنأو «عطقنم ءانثتسا هنأ ىلإ ريشي :هسفن ملظ نم
 الف ؛نيبئاتلا نيملاظلا نم نولسرملا اهيأ متسلو ءهل رفغأف بات نإف ءفاخي هنإف سانلا رئاس نم ملظ نم نكل

 ءمهلك نم فوخلا يفن نم ردصلا يف جلتخي ام هب كردتسا عطقنم ءانثتساو :"يواضيبلا" لاقو .مكيلع فوح

 .ةمحرو ةرفغم هللا نم هب نوقحتسيو ءاهلطبي ام اهلعف اوعبتأ اهولعف نإو مهنإف ؛ةريغص مهنم تطرف نم مهنمو

 مت ذئيحو «رئاغصلا باكتراب اوملظ نيذلا الإ نوفاخي ال يأ لصتم :ليقو .يطبقلاب ىسوم ضيرعت دصقو
 .ةبوتلاب هبنذ لدب مث ملظ نم يأ فوذحم ىلع فوطعم فنأتسم «لدب "مث"و «مالكلا
 هيلع ناك هنأل ؛همك يف اهاخدإب هرمأي لو «سأرلا هيف لخديل عطقي يأ باجي هنأل ؛ابيج يمس :للإ صيمقلا قوط
 باوج هنأ رهاظلا :! ءاضيب جرخت (لمجلا ةيشاح) .ريصق مك امل ناك :ليقو ءامل مك ال فوص نم ةريغص ةعردم

 اهجرخأو لحدت كدي لحدأو :هريدقت فذح مالكلا يف :ليقو «ةفصلا هذه ىلع جرخت اهلخدأ يأ "لخدأ" :هلوقل

 :هلوقو .هيلإ ةجاح ال ريدقتلا اذهو «يناثلا يف تبثأ ام لوألا نمو «لوألا يف تبثأ ام يناثلا نم فذح ؛جرخت

 ةفص وأ "ءاضيب" يف ريمضلا نم وأ ىرحأ ًالاح نوكي نأ زوجي "ءوس ريغ نم"و (« جرخت" لعاف نم لاح 'ءاضيب'

 (سوماقلا) .هجازم داسفل ؛ندبلا رهاظ ف رهظي ضايب - ةكرحم - صربلا :صرب (لمحلا ةيشاح) ."ءاضيب"ل



 لمنلا ةروس . . رع عساتلا ءرجلا

 يأ ةَر :َرِصَبُم اَنْتَياَ ْمُجَءاَج اًماف 2 : َنيقِسف اًمّوق أوثاك من / َِمَوَقَو َنْوَعْرِف ]] اهب السرم

 اورقي 1 يأ اب أوُدَحََجَو .رهاظ نّيب م29 تريم رح اًَذنَه أوُلاَق ةحضاو ةئيضم

 مب نامنإلا نع ارك لعوامل هللا دمع نم افأ اونقيت يأ مهم اتق دف و
 يلا 72 َنيِدِسْفُمْلآ ةَبِقنَع َناكّفيك دمحم اي ّرظنأَف دحجلا ىلإ عجار «ىسوم هب ءاج

 سانلا نيب ءاضقلاب و هنبا َنَميَلُسَو ٌددواَد اَنْيَتاَ َدَقْلَو .مهكالهإ نم اهتملع

 ةىنا ريخصو ةربلاب اقف ىذألا دي ةوتخت هلل اركش هلاقو كلذ ريغو ريطلا قطنمو
 ةربمل وا ُيَميلُس ترو 220 َنِِمْؤُمْلآ داع ني ريثك لع نيطابشلاو سنإلاو
 وع عع و1 قف 1 24 2 رو منع فة ريطلا قس آَنْمِلُع سان اهيا َلاَقَو ملعلاو

 متالوأ يفاب نود ةخسن و

 اقلعتم "بهذا" تايآ عست يف :هلوق لبق ردق ولو «"تايآلا' نع لاخ قلعتم ريدقتب هنأ ىلإ ريشي ؛ :خإ امي السرم

 ؛ازاحم (تايآلا يأ) اهيلإ راصبإلا بسن ؛لاح :خلإ ةرصبم (نيلامكلا ريسفت) .هب اقلعتم "نوعرف ىلإ" نوكي ءامب
 ريدقتب هنأ ىلإ ريشي :دقو (لمجلا ةيشاح) .قوفدم يأ قفاد ءام :وحن لوعفم نعم. وه :ليقو ءرصيي امي نأل
 ىلع بصن لحم يف ةلمجلاو ءاهمسا "ةبقاع"و مدقم ربخ "فيك" :خلإ ةبقاع ناك فيك (نيلامكلا ريسفت) ."دق'
 (لمجلا ةيشاح) .ركفت قع "رظنا" ل ةقلعم اهنأل ؛ضفاخلا طاقسإ

 ادلو رشع ةعست دوادل ناكو «ةيناثلا ةصقلا ركذ يف عورش وهو ءانيطعأ ىععم. دملاب وه :2إ دواد انيتآ دقلو

 عستو ةئام سمح ىسومو دواد نيبو ءةنس نيسمخحو افين هنبا ناميلسو «ةنس ةئام دواد شاعو «ناميلس مهلجأ

 توي مل نم تعي :خلإ انلضف (يواصلا ةيشاح) .ةنس ةئام عبسو افلأ 275 دمحمو ناميلس نيبو «ةنس نوتسو
 «لضفلا ساسأ 5 ملعلا ىلع اركش ثيح «هلهأ فرشو ملعلا لضف ىلع ليلد هيفو .امهملع لثم وأ ءاملع
 هلضف نم هاتآ ام ىلع هللا دمحي نأ ىلع ملاعلا صيرحتو ءامهريغ تؤي مل يذلا كلملا نم ايتوأ ام هنود اربتعي ملو
 (يواضيبلا ريسفت) .ريثك هيلع لضف دقف ريثك ىلع لضف نإو هنأ دقتعيو عضاوتي نأو
 هثرو هنأكف «هيبأ لثم ةوبنلا توأ :اولاق ءرشع ةعست اوناكو «هينب رئاس نود كلملاو ةوبنلا يأ :خلإ دواد ناميلس ثروو

 يف امك رشع ةعست اوناكو «هينب رئاس نود هماقم ماق نأب :لإ ناميلس ثروو (كرادملا ريسفت) .ثروت ال ةوبنلاف الإو

 يف قطنملاو قطنلا :"يواضيبلا" يف :ريطلا قطنم ."ثرون ال ءايبنألا رشعم نحن" :#ت3ع هلوق فلاخي الف ؛"يواضيبلا"
 .عبتلا وأ هيبشتلا ىلع هب توصي ام لكل قلطي دقو ءابكرم وأ ناك ادرفم ءريمضلا يف امع هب ربعي ظفل لك فراعتملا



 اقل 3 ىتؤمل اًدنَه نإ كولملاو 0 هاتؤي ٠ 0 لك نِم ائيِتوُأَو هتاوصأ مهف يأ

 ريمسم ِفِرَيَطلَاَو سنِإلاَو َنِجْل ّنِم هُدوُتَج َنيَمِيَلَسِل عمج َرِشَحَو .رهاظلا نيبلا 9 ُنيِبُمْلَ

 وأ فئاطلاب وه لْمَكلآ ٍداَو ْلَع أَوتَأ آَذإ ْنَيَح .نوقاسي مث نوعمجي (2) َنوُعَروُي ْمُهَف هل
 ُلَمَتلآ اًهّيََي ناميلس دنج تأر دقو لمنلا ةكلمٌةَلَمَتَتَلاَق رابك وأ راغص ةلمن ؛ماشلاب

 ةرازغو هداصق ةرثك هب داريو ؛ءءيش لك ملعيو ءدحأ لك هدصقي نالف :لاقي امك هب ٍنوأ ام ةرثك دارأ :انيتوأو

 الو مدآ دلو ديس انأ" :تِلع هلوقك ركشلا ليبس ىلع دراو لوق اذه «ةيآلا :ءيش لك نم (نايبلا حور) .هملع

 اكلم ناكو «عاطملا دحاولا نون "انيتوأ"و "انملع" يف نونلاو ءارخف هلوقأ الو اركش لوقلا اذه لوقأ يأ ".رخف

 (كرادملا ريسفت) .كلذ مزاول نم ربكتلا سيلو ءاهيلع ناك يلا لاحلا ىلع هتعاط لهأ ملكف ءاعاطم

 نورشعو ةسمخح ,خسرف ةئام ناميلس ركسعم ناك :يظرقلا بعك نب دمحم لاق :خلإ هدونج ناميلسل رشحو

 تيب فلأ هل ناكو «ريطلل نورشعو ةسمخو ءشحولل نورشعو ةسمخو ؛نجلل نورشعو ةسمحو ؛سنإلل اهنم
 ءاجنرلا رمأيو ؛هعفرتف فصاعلا حيرلا رمأيف «ةيرس ةئام عبسو ؛ةحوكنم ةئام ثالث اهيف ءبشح ىلع ريراوق نم

 قئالخلا نم دحأ ملكتي ال هنأ ,ككلم ف تدز دق نإ :ضرألاو ءامسلا نيب ريسي وهو هيلإ هللا ىحوأو «هب ريستف

 (ليزنتلا ملاعم) .كتربخأف حيرلا هب تءاج الإ ءيشب

 :ئعملاو ؛هفك :هعزو :"سوماقلا" يف ؛عنملاو فكلا :ةغل عزولا نإف ؛نيعملا لصاحل نايب :نوقاسي مث نرعمجي
 (نيلامكلا ريسفت) .سباحلا :عزاولاو .نوعمجيو ريسملا يف اومدقتي اليك «مهرخآ ىلع مهوأ سبحي
 اعونمم نوريسي مهف ئعم نمضم هنأل ؛"نوعزوي وه" :امهدحأ :ناهحو "نيح"ب ايغملا يف :خلإ اوتأ اذإ ىتح
 (لمجللا ةيشاح) .اوتأ اذإ تح اوراسف يأ فوذحم هنأ :ىاثلاو .اوتأ اذإ يح ضعب ةقرافم نم مهضعب

 وأ اراغص ءاتلاب هدحاو نيبو هنيب قرفي ام وهف ةلمن عمج لمن .لتاقمو ةداتق هلاق ماشلاب وأ ءبعك هلاق :فئاطلاب وه

 (نيلامكلا ريسفت) .ريغصلا لمنلا هنأ روهشملاو «قاخبلاك :ليقو .بابذلا لاثمأ يداولا كلذ لمث تناك :ليق .ارابك

 تاذ ءاجرع تناكو :لمنلا ةكلم (نيلامكلا ريسفت) .ةعاط وأ ةرذنم اهمساو ءءاجرع تناك ةلمث يه :ةلمن

 (لمجللا ةيشاح) .ةنحلا لخدت يلا تاناويحلا نم يهو «نيحانج

 "يأ" ظفل :اهيناث «"اي"ب ءادنلا :اهوأ ؛ةغالبلا نم اعون رشع دحأ ىلع لوقلا اذه لمتشا :خإ لمدلا اهيأ اي

 :اهوقب صيصنتلا :اهسداس «"اولحخدا" :اهوقب رمألا :اهسماخ :"لمنلا" :اطوقب ةيمستلا :اهعبار «هيبنتلا ءاه :اهئلا

 :اطوقب ميمعتلا :اهعسات «"ناميلس" :اهوقب صيصختلا :اهنماث "مكنمطحي ال" :اهوقب ريذحتلا :اهعباس "مكنكاسم"

 (يواصلا ةيشاح) ."نورعشي ال" :اهوقب رذعلا :اهرشاع يداح "مهو" :اهوقب ةراشإلا :اهرشاع «"هدونجو"



 لمنلا ةروس ظ 1. ويشع عساعلا رجا

 ©) َنوُرْعْسي ال رهو ءهُدوُنِجَو نيَميَلَس مكنرسكي نكئمطحح ال نكتكِدَسَم ولحد

 ِحاَض ءادتبا ناميلس َمَّسَبَتَق .مهباطخب باطخلا يف ءالقعلا ةلزنم لمنلا لزن .مككالمب
 فرشأ نيح هدنج سبحف « هيلإ حيرلا هتلمح لايمأ ةثالث نم هعمس دقو اَهِلَوَق نم ءاهتنا

 عزو َلاَقَو ريسلا اذه يق ةاشمو اناكر هدفح تاكو بقربي ازلغت قيس مويداو ىلع

 اًحلَص لمعأ : نو بدو َْلَعَو لع اعمق تلا كَلتَمْعَي َرْكْشَأ نأ يمل َيَعِزوُأ

 ةرطلا َدَقْفَتَو .ءايلوألاو ءايبنألا 25 .-:ريلّصلا َكِقاَبَع ف كيتخرب ىللْخَدأَو ةئبط د

 نيطايشلا هجرختستف «ءاهيف هرقنب هيلع لديو ءضرألا تحت ءاملا ىري يذلا هدا ىريل

 ام يل ضرعأ يأ َدَهَدُهْلا ىَرَأ آل ىإ ام َلاَقَف هري ملف «ةالصلل هيلإ ناميلس جايتحال

 .هْنَبْرَعَأَل :لاق اهققحت املف هتبيغل هرأ ملف مهي تريبباقّلا َنِم ناك ْمأ ؟هتيؤر نم ئعنم

 2008 ماوحلا نم عنتمي الف ءسمشلا يف هيمرو هبنذو هشير فتنب اًديدش اييذعت ااَذَع

 قف اعراش مسبت :ليقو ءكحضلا نراقي ال مسبتلا نأو ؛ةردقم لاح "اكحاض" :هلوق نأ ديري :خلإ ًءادتبا

 ,دقف ام بلط :دقفتلاو ءاهنع ثحبو اهبلط يأ :دقفتو (نيلامكلا ريسفت) .رورسلل وأ بجعتلل وهو كحضلا

 ريطلا يف رظن ىعملاو «ةثلاثلا ةصقلا يف عورش :ريطلا دقفتو (نيلامكلا ريسفت) .ريطلا نم دقف ام بلط :ئيعملاو
 تحت ءاملا ىريو «ءاملا عضوم فرعي ناكو «ءاملا ىلع ناميلس ليلد ناك هنأ هلاؤس ببس ناكو «دهدحملا ري ملف

 نوحرختسيو هنورفحيف نيطايشلا ءيمب مث ضرألا يف رقنيف «هدعبو هبرق فرعيو «ةحاجزلا يف ىري امك ضرألا

 (يواصلا ةيشاح) .دحاو دهده الإ هريسم يف هل نكي مل :ليقو .ةريسي ةعاس يف ءاملا

 نع ضرألا هجو خلست نأب يأ :خ! هجرختستف . نايبلا حور" ف اذك .روفعي همساو دهدهلا سيئر ناكو :دهدهما
 اهنم نانثا ؛ءايشأ ةثالث دحأ ىلع فلح التل هنأ لاكشإلاو :اباذع هنبذعأل (يواصلا ةيشاح) .ةاشلا خلست امك ءاملا

 ئيتأيل هللا و" :لاق يح ناطلسب ينأي هنأ ىرد نيأ نم هنأل ؛لكشم وهو دهدملا لعف ثلاثلاو .هيف لاقم الو

 ,حبذ الو بيذعت نكي مل ناطلسلاب نايتإلا ناك نإ نيعي رومألا دحأ "ننوكيل" همالك نيعم نأ :باوجلاو ؟"ناطلسب

 «بيذعتلا ئعم يف لاوقأ دحأ اذه :هشير فتنب (كر دمل ريسفت) .ةيارد ءاعدا اذه يف سيلو ءامهدحأ ناك نكي مل نإو

 (يواصلا ةيشاح) .سمشلا يف عضويو نارطقلاب ىلطي نأ وه :ليقو .هسنج ءانبأ ريغ عم رشحي نأ وه :ليقو



 لمنلا ةروس 5 ١ رشع عساتلا ءزجلا

 مج“ <> هغ
 ةروساكم لون اهيلي 2 وأ روب ةددشم نوني قتلو هموقلح عطقب َرهَّسعْذْأْدَ وأ

 ظ صح ىف 0
 ليِعَب ريغ اهحتفو فاك مضب َتَكَمَف .هرذع ىلع رهاظ نس كاهربب 27 ٍنيِبم نيطلس

 افعف «هيحانجو هبند ءاخخرإو ةسأر عفرب اعضا وتم ناعيلسل رضح و ,نمزلا نم اريسي يأ

 علطت مل ام ىلع تعلطا يأ مب طخن مل امب تطحأ لاقف هتبيغ ف يقل امع هلأسو هنع ئ ' ' ِء ا ع ان ا سي اقف تت 3

 هرابتعاب ءممل دج مساب تيمس «نميلاب ةليبق ءهكرتو ا سم هيلع
 ةليبقلا

 5 5 ع و# 2 2 ا

 ؛سيقلب اهمسا مهل ةكلم يه يأ ٍْهَكلَمَت ةأرمآ ُتدَجَو نإ ةووروقت مخ رَبي فرص

 ناميلس ىلع دوعي نأ لمتحيو ؛"ناميلسل رضحو" :هلوق ةينرقب دهدهلل لعافلا ريمض :خلإ ديعب ريغ ثكمف

 هنأ يورو :نمزلا نم اريسي يأ (لمجلا ع .ليوط ريغ .ديعولاو دقفتلا دعب ناميلس يف يب هسفن
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 فيك :تلق نإ :خلإ ىلع تعلطا (يواصلا ةيشاح) .لحارم ثالث يهو «ةبيرق ةفاسملا نوك عم كلذ ملعي م هن وكل

 نأ :باوجلاف ؟برآمو ءاعنص نيب لحارم ثالث ةريسم يهو ةبيرق امهنيب ةفاسملا تناكو ءافاكم ناميلس ىلع يىفحخ

 (لمجلا ةيشاحإل :قخ بوقعي ئلغ نقسوي ناكم ىفخأ امك اهآر ةحلضمل ةتع كلذ ىقععأ لخجو زغ هللا

 ناك ال3 يبنلا نإف ؛ةوبنلا يف عفان ريغ املع ملعي ال نأب لوسرلاو يبنلا لاح يف حدقي ال اذهو :هيلع علطت مل ام

 رومألا نم ناك دهدهملا هب طظاحأ يذلا نأ :لصاحلاو " .عفني ال ةلج نع كلب ذوعأ" :لوقيف هنم هللاب ديعتسي

 (نايبلا حور) .مهريغو ءالقعلا اهيف ءاوتسالل ؛ةصيقن اهنع ةلفغلا الو ؛ةليضف امب ةطاحالا دعت ال يلا ةسوسحلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ريثك نبا نع يزبلاو ورمع يبأل ةدلبلا وأ ةليبقلا ليوأت ىلع هكرتو رثكألل :فرصلاب
 فيرعتلا اهيف نإف ؛ةليبق مسا هنأ ىلإ رظن هفرصي مل نمو «لحر مسا هلصأ نأ ىلإ رظن هفرص نمف يأ :نميلاب ةليبق
 .فرصلا نع عنم ةليبق مسا رابتعابو ءفرص دج مسا رابتعاب يأ :فرص ةرابتعاب (لمجلا ةيشاح) .ثينأتلاو

 نيعبرأ نم كلملا ثرو ءاهلك نميلا ضرأ كلام هوبأ ناكو «نايرلا نب كلام نب ليبحارش تنب يهو :سيقلب

 ؛مهنم جوزتي نأ ىبأو ءاؤفك مكنم دحأ سيل :فارطألا كولمل اهوبأ لوقي ناكو ءهريغ دلو هل نكي ملو ءابأ
 رانلا نم اوناك نإو نجلا نإف ؛سيقلب هل تدلوف ,نكسلا تبب ةناحير وأ ةعراق :امل لاقي نحلا نم ةأرما هوجوزف

 لصحي نأ نكميف «يبارتلا مهرصنع ىلع نيقابب اوسيل سنإلاك «يرانلا مهرصنع ىلع نيقابب اوسيل مهنكل
 نم ؛"ناجرملا ماك" يف ققح ام ىلع امهنيب جاودزالا

 . ”نابملا حور"



 لمدلا ةروس ه “ن4 ظ رشع عساتلا ءزجل

 220 ٌميِظَع ريرس َّشَرَع اََو ةّدعلاو ةلآلا نم كولملا هيلإ جاتحت ءْنَنب ٍلُك نِم َتَيِوأَو
 بيغيللا نع بورضع ءاعارف قواك ةعافتراوب هاضارق قرعيرأ هضرعو ًاصارق تاوفاق هلوط

 توقايلا نم همئاوقو «درمزلاو رضألا دجربزلاو رمحألا توقايلاو ٌردلاب للكم ؛ةضفلاو

 اهَتدَجَو .قلغم باب تيب لك ىلع «تويب ةعبس هيلع «درمزلاو رضألا دحربزلاو رمحألا

 ٍنَع ْمُهَدَصَف ْمُهَلَمَعأ ُنَطِيَشلآ مهل نيو هللا ٍنوُد نب ٍسْمّسلِل َنوُدْجَشَي اَهَمْوَقَو
 8 1 يي ساو ل 6 ع د رحت ع و م لق نا دع ع

 "ال" تديزف .هل اودجسي نأ يأ هن اوُدِجَسَي الأ 29 َنوُدَمْهَي ال َمُهَف قحلا قيرط ليِبّسلا

 ىلع يضاملا فطع زاجو .مهكلمت" ىلع ةفوطعم ةلمجلا هذه نوكت نأ زوجي :خلإ ءيش لك نم تيتوأو
 ادقاو « مهكلمت" عوفرم نم لاحلا ىلع بصن لحم يف نوكت نأ زوجيو ؛مهتكلم يأ هانعم. عراضملا نأل ؛عراضملا
 .ةحاحلا تقول ناسنإلا هدعأ ام - مضلاب - ةدع :ةدعلاو (لمحلا ةيشاح) .كلذ ىري نم دنع ةردقم اهعم

 هللا شرع فصو امأو ءايندلا كولم ىلإ ةبسنلاب مظعلاب هفصوو .هيلع سلحت يأ :ميظع شرع انو (حارص)
 (يواصلا ةيشاح) .قرفلا لصحف «ءامهنيب امو ضرألاو تاوامسلا نم تاقولخملا عيمج ىلإ ةبسنلاب وهف مظعلاب

 مهدصف يأ «ديدشتلاب :خإ اودجسي الأ (نيلامكلا ريسفت) .دمحم نب ريبز نع متاح يبأ نبا هجرخأ :2! نونامث

 ةديزم "ال" نوكت نأ زوجيو «ماللا يف نونلا تمغدأو رورجملا عم راحلا تفذحف ءاودجسي ال نأل ليبسلا نع

 "الأ"ف ءاودجسا ءالؤه اي الأ :هريدقتو ىلعو ديزل فيفختلابو .اودجسي نأ ىلإ نودتهي ال مهف :ئعملا نوكيو

 ىلع فقو ففخ نمو ميظعلا شرعلا' ىلع الإ فقي مل ددش نمف ؛فوذحم هادانمو ؛ءادنلا فرح "اي"و هيبنتلل
 يف ةبحاو ةوالتلا ةدجسو ؛"اودجسا" أدتبا مث "اي الأ" ىلع فقو وأ :"اودجسا اي الأ" أدتبا مث ,”"نودتهي ال مهف"

 وأ ءامب رمأ امإ ةدجسلا عضاوم نأل ؛ديدشتلا عم دوجسلا بحي ال هنإ :جاجزلا هلوقي ام فالخب ًاعيمج نيتءارقلا

 (كاردملا ريسفت) .كراتلل مذ ىرخألاو رمأ نيتءارقلا ىدحإو ءاهكراتل مذ وأ ءامب قآلل حادم

 هيف نأ "ىلإ طاقسإب" :هلوقب حراشلا راشأ هيلإو ءاودجسي نأ ىلإ نودتهي ال مهف :ئعملا نوكيف :"ال" تديزف

 مهدصف :دارأ ديدشتلاب اهدحأ تاءارق "اودحسي الأ" :ىلاعت هلوق ف نأ :"ريبكلا" ةرابغو .حرص امك ناهجو

 نودتهي ال مهف :ئعملا نوكيو ؛ةديزم "ال" نوكت نأ زوجيو "نأ" عم راحلا فذحف ءاودجسي الثل ليبسلا نع

 يأ هنم ماللا فذح ىلع "دصلا"ل هل لوعفم "اودجسي ال نأ" :"نايبلا حور" فو .اصخلم ءاودجسي نأ ىلإ
 يأ فودذحم هادانمو «ءادنلل "اي"و هيبنتلل اهفأ ىلع فيفختلاب "الأ" :بوقعيو يئاسكلا أرقو ءاودجسي اليل مهدصف

 . يواضيبلا" يف امك ءاودجسا موق اي الأ



 لمدلا ةروس 0 1. رشع عساتلا ءزجلا

 عضوم ف ةلمحلاو 4ٍباَتكْلاُلْمأَمَلَْي اً :ىلاعت هلوق يف امك "نأ" نون اهيف مغدأو
 رطملا نم ءوبخملا نيعمب ردصم َمَبسَكْلآ ٌجرْخ ىذْلا "ىلإ" طاقسإب "نودتهي" لوعفم
 هّللآ كو عون يا اَمَو مهولق فن هيلث م ايي دوب 0 4 تابنلاو

 ايف َتقَدَصَأكطتَس دهدهلل ناميلس َلاق مي نوب امهنيبو «سيقلد شرع ةلباقم يف

 ."هيف تبذك مأ" نم غلبأ وهف ؟عونلا اذه نم يأ (2) َنيبِذَكْلآ َنِم تنك مَأ هب انتربخأ
 :هتروص ًاباتك ناميلس بتك مث ءاوّلصو اوؤضوتو اووتراو جرختساف ءاملا ىلع مهلد مث
 مالسلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب ءأبس ةكلم سيقلب ىلإ دواد نب ناميلس هللا دبع نم"

 همتخ و كسملاب هعبط 3 "لسمو ينوتئاو يلع اولعت الف :انعب ايمآ ءندخملا عبتا نم ىلع

 َلَوَت َّمُت اهموقو سيقلب يأ َمَيَلِإ ةقلأف اَذَه ىبتكَب بَهْذآ :دهدهلل لاق مث .هقئاخب

0 “/ 0 |1 
 5-5 ىلا

 .باوحلا نم نودري نوف ياَذاَم زلكناق عم ايرق فقو مع فرصنا

 راطمألا لازنإو بكاوكلا قارشإ معيو «هراهظإ هحارخإو «هريغ يف يفحخ ام :ءبخلا :”يواضيبلا" يف 3
 نايب وه امنإ انه ىلإ "ءبخلا جرخي يذلا" :هلوق نم دهدهلا هركذ ام نأ ملعا :خلإ وه الإ هلإ ال هللا .تابنلا تابنإو

 دهدهلا ركذ امنإو «"هب طحت مل امه تطحأ" :هلوق تحت الخاد سيلو «ناميلس نم اهسبتقا ىلا همولعو هتديقع ةقيقحل

 (يواصلا ةيشاح) .اهكلم فصو هضرغ امنإ لب مهل ليم هدنع نكي مل هنأ نيبيو ؛مهلاتق ىلع ناميلس يرغيل ؛كلذ
 هّدعو ؛نييذاكلا كلس يف هطارخنا هتدافإل غلبأ اذه نأل ؛رهشأو رصخأ هنأ عم ءتبذك مأ :لقي مل يأ :خلإ غلبأ وهف

 ."لمجلا" نم ؛هجو متأ ىلع ةلاحم ال بذاك هنأ ديفي وهف مهنم

 .نيعمب. تيورتو تيوتراو تيور «عبشلا :فيفختلاو رسكلاب يورو رسكلاو حتفلاب "يرلا' .اوعبشو اوبرش :اووتراو
 (لمجلا ةيشاح) .عمشلاك كسم ةعطق هيلع لعج يأ :كسملاب هعبط مث
 نأ :امهدحأ ؛ناهجو ذئنيح اهيفو :ةيماهفتسا "ام" تناك ركفتو لمأت نعم "رظنا" انلعح نإ :خإ نوعجري اذام

 - "ام" لعجت نأ :يناثلاو ؟نوعجري ءيش يأ :هريدقت "نوعجري"ب الوعفم نوكتو دحاو مسا ةلزنمب "اذ" عم لعحت



 لمنلا ةروس ظ 565 رشع عساتلا ءزجلا

 افون فسح و نافعا هتارتانلق كاسرعسح ل دقاق ءاهسم ا حو اهات و هلعأت

 اواو اهبلقب ةيناثلا ليهستو نيترمحلا قيقحتب نإ اَوُلَمْلا اتي اهموق ا

 هللا مسي هنومضم يأ كو ملم ني هن موعم جيتك ىِلأ ةروسكم

 ىنوتفأ اوَلَمْلا اًجأتَي تَلاَق 2) َنيِمِلَسُم ٍنوُنأَو وع ار الأ جو ٍيِحَرل يبطخولا

 تنك ام ىرمأ ب يلع اوريشأ يأ اواو اهبلقب ةيناشا ليوسف نيتزمه لا قيقجتب
 0 ا 5 ٍنوُدَجْقَت تَح 716+

 اذهو .هنوعجري يذلا ءيش يأ :هريدقت فوذحم اهدئاعو اهتلص "نوعجري"و "يذلا" نيعمب "اذ'و أدتبم -
 "رظنا" وهو لماعلا اهنع قلع دق ةيماهفتسالا ةلمحلاف نيريدقتلا ىلعو «ةيماهفتسالا "ام" ربح وه لوصوملا
 :هلوق نم "رظتنا" ئيعمب هانلعج نإو .هيف ركفو اذك يف رظنا يأ ضفاخلا طاقسإ ىلع بصنلا اهلحمف ةماهعالا

 اذهو ءردقم دئاعلاو ةلص "نوعجحري"و "يذلا" ئيعم "اذام" تناك (7١:ديدحلا) دكر ون ؛ نم ٌسيِتفن انورظنا#

 (لمجلا ةيشاح) .نوعجري يذلا رظتنا يأ هب لوعفم لوصوملا
 ءروهشملا هانعم انهه ليهستلاب دارملا سيل :ةيناثلا ليهستو .تدعرأ :ةخسن يفو «شاعترالا :داعترالا :تدعترا

 .متاح يبأ نبا هنع هجرخأ امك يدسلا هلاق :موتخم ميرك .ليهستلل ريسفت "اهبلقب" :هلوقف «بلقلا هب دارملا لب

 مركل ؛عرك :"يواضيبلا" يفو .باتكلا متخ بحتسيف همتخ باتكلا مرك :اضيأ ام سابع نبا نع يورو
 لوسر لاق :لاق هنأ ه5 سابع نبا نع يور امل :موتخم .هنأش ةبارغل وأ اموتخم ناك هنأل وأ ؛هلسرم وأ هنومضم
 ؟وه امو ؟وه نمم :ليق هنأك فانعتسا :ناميلس نم هنإ "فاشكلا" يف اذك ".همتحخخ باتكلا مرك" 2 هللا

 (يواضيبلا ريسفت) .ناميلس نم -ناونعلا وأ باتكلا نإ يأ- هنإ :تلاقف
 لعفلل ةبصان ةيردصم :ليقو «كولملا ةربابج لعفي امك اوربكتت ال يأ ةيهان "ال"و ؛ةرسفم "نأ" :ل2إ يلع اولعت الأ

 بصنلاو ءاولعت ال :هنومضم يأ ماقملاب قيلي رمضم أدتبملل ربخ وأ باتك نم لدب امنأ ىلع ؛عفرلا اهلحم ةيفان "ال"و

 هنأب راعشإ باطخلا اذه يفو .هللا نيدل نيداقنم يأ :نيملسم (لمجلا ةيشاح) .اولعت ال نأب يأ ضفاخلا طاقسإب

 (يواصلا ةيشاح) .نيعئاط نوتأو :لاقل الإو ,ناطلس قلطم سيلو ؛هللا نيد ىلإ مهوعدي هللا دنع نم لوسر

 لكل ءرشع ئثاو ةئام ثالث اوناكو «مهتباهم. نيعلا نوؤلمب مهنأل ؛كلذب اومس ,فارشألا يأ :ًالملا اهيأ اي تلاق

 ؛ءيشلاب رمألا ةراشإلا :"حارصلا" يف لاق :اوريشأ يأ (يواصلا ةيشاخ) .عابتألا نم فالآ ةرشع مهنم دحاو

 نونلاو «عفرلا نون فذحب هبصنو ,”"نح"ب بوصنم عراضملا :2إ نودهشت ىتح .ةروش هيلع راشأ :لاقي
 (لمجلا ةيشاح) .ةفوذحم ملكتملا ءايو «ةياقولا نون ةدوحوملا



 لمنلا ةروس ار رشع عساتلا ءزجلا

 ٌرمألاَو برحلا يف ةذش باحصأ يأ ديس ِس أَب أوُلوَأَو وَ أولو حم أولا .نورضحت

 قودمفا هيف ارلكف اذإ َكولَمْلا َن نإ تلاق .كعطن 2 َنيِرُمأت اَذاَم ىرظناف ِكيَلِإ
 ريدا باوج يف موزحت ذم

 َنِإَو .باتكلا اولسرم يأ 2: َوُلَعْفَي َكِلَذَكَو َةِذَأ اَهلهأ َةّرِعأ اَوُلَعَجَو بيرختلاب
 ناك نإ ءاهّدر وأ هيدا كربلا نم يو : َنوُلَسرُمْلآ عِحْرَم مي ةرِظاَف يدي مهل ةلسرُم

 هاو همه و ةههع عاهتشاو# افلأ اثانإو اروكذ ًامدخ تلسرأف ءاهلبقي م اهب وأ ءاهلبق اكلم

 كلذ نم ديفتسا :خلإ ةوق اولوأ نحن (نايبلا حور) .مكئارآ بجوعو مكر ضحم.الإ ارمأ عطقأ ال يأ :نورضحت

 يناثلا لوعفملا وه "اذام" :خلإ نيرمأت اذام (يواصلا ةيشاح) .اهيلإ رمألا اودر مث الوأ لاتقلاب اهيلإ اوراشأ مهفنأ
 .رظنلل قلعم ماهفتسالاو ءاننيرمأت :هريدقت فوذحم لوألاو "نيرمأت"ل
 يلجتلاب يناسنإلا صخشلا ةيرق اولخد اذإ ةيئابرلا تافصلا كولم نأ يهو ىرخأ ةراشإ هيفو :خلإ كولمملا نإ

 مهتيلولذل "ةلذأ" اهتافصو ةرامألا سفنلا مهو "اهلهأ ةزعأ اولعجو" «ةيناويحلا ةيناسنإلا ةعيبطلا داسفإب اه ودسفأ
 زتكلل اراهظإ تافصلا هذه ةيتآرمل اوقلخ مهشأل ؛ءايلوألاو ءايبنألا عم "نولعفي كلذكو" «يلجتلا تاوطسب
 (نايبلا حور) .هرس سدق يماطسبلا ديزي وبأ لاق امك ءفراعلا تغل "خلإ كولملا نإ" :هلوق نوكيف «يفخملا

 ىلإ ريمضلا عاجرإ روهشملا .نودسفيف مهعطي ملو ؛مهياتك لبقي من نم ىلع نولحخدي :باتكلا اولسرم يأ
 .اهل اقيدصت هللا مالك نم وهو. :يوغبلا لاقو ءاديكأت آل اسيسأت مالكلا نوكيل ؛ضنصملا هنع لدع امنإَو «كولملا

 ةقلعتم اهلعجف وحلا مهو دقو ؛"عجري"ب قلعتم "مب"و "ةلسرم" ىلع فطع :خلإ ةرظانف (نيلامكلا ريسفت)
 ةرظتنم ئعملاو «"ةرظان"ل قلعتم "عحري مب"و ؛مالكلا ردص هل ماهفتسالا مسا نأل ؛ميقتسي ال اذهو «"ةرظان"ب

 (لمجلا ةيشاح) .اهدرب وأ ةيدهلا لوبقب له «باوج يأب يلإ هدوعو لسرملا عوجرب

 ةطرقلاو قاوطألاو رواسألاك نهيلحو «يراوحلا بايث مهيلع مالغ ةئام سمح تنعب اهنأ يورو :افلأ اثانإو اروكذ
 ةقحو «ةضف نم ةئام سمحو بهذ نم ةئام سمح :ةنبل فلأو «ناملغلا يز يف ةيراج ةئام سمح و ,يديألا يبضخم

 لافي ايموق / كاين عامي ةيدهلاب تئعبو ؛بقثلا ةجوعم ةيعزج ةزرخو هيوم ريغ يأ ءارذعاةنيق ةزد اهي
 ناملغلا نيب زيم ايبن ناك نإ :تلاقو ؛لقعو يأر يوذ اهموق نم الاجر هيلإ تمضو ءورمع نب رذنملا :هل
 نيب اورضح املف ءاطيخ ةزرخلا يف كلسو ءايوتسم ابقث ةردلا بقثو ءاهحتف لبق ةقحلا يف امب ربخأو «يراوجلاو
 :لاقف امب ءيجف ؟ةقحلا نيأ :لاقو هيف رظنف ةكلملا باتك هاطعأو «هيف اوؤاج ام. موقلا سيئر هربحأف ناميلس يدي

 يف تذفنو ةرعش تذحأف ةضرأ رمأو «8تِفع ليربج رابخإب كلذو ءبقثلا ةجوعم ةزرخو ةبوقثم ريغ ةنيم ةرد اهيف
 - ؛مهيديأو مههوجو اولسغي نأب ناملغلاو يراوجلا رمأو «ةزرخب تذفنو طيخلا تذحأف ءاضيب ةدود رمأو «ةردلا



 ّلمَتْلا ةووس 5.48 ٠ رشع عساتلا ءزجلا

 فرع نأ َرَمَأَف «ربخلا ه ربخع ناميلس 5 كه نشا ع رسأف .بابكي لوسر عم كلذ

 اوني نأو «انادم كارا ةعسنا لإ هعظوم نم ظسي# قآو ةةضفلاو هيحذلا ةنبانبل

 هب سبلازب نزال هيلاؤع نسحأب قوي هو :«ةيطقلاو بعتلا نع اقركم التفاص ةلاوح

 لاق َنَميَلَس هعابتأ هعمو ةيدحلاب لوسرلا َءآَج اَّمَلَف .هلامشو ناديملا نيمب نع ّنحلا دالوأ

 ايندلا نم يكيثا# اعف ريح كلملاو ةوبنلا نم ُهّللا -نلتاَ آّمَف ٍلامِب نّئوُدِمَتأ ناميلس

 نم تيتأ اممَّمَِلِإ ٌعِحْرَآ .ايندلا فراخزب مكرحفل 73 َنوُحَرْفَت كيدي مثنأ لن

 206 ءأبس مهدلب نم آهن مُهتَجرْخْمَلَو اهي مه ةقاط ال َلَبِق ال ٍدوُتجي ِمُهَتَتَأََلَف ةيدهلا

 .ههجو هبرضيو هيديب ذدخأي مالغلاو ءاههجو هب برضت مث ىرخألا ف هلعجتف اهديب ءاملا ذخأت ةيراخلا تلعجف -

 :هلوقو .ةيدحلا ذحأي مل ايبن ناك نإ :تلاق سيقلب تناك دقو «ةيدحلا در مث «يراوجلاو ناملغلا نيب زيمف

 :هليصفت "رحبلاو ربلا باود نسحأب ىتؤي نأو" :هلوقو «يراوجلا نم مهفصنو ناملغلا نم مهفصن يأ "ةيوسلاب"

 شحولاو ؛خسارف افوفص سنإلاو «خسارف افوفص نيطايشلا تفطصاو «رحبلاو ربلا يف باودلا نسحأب رمأو

 هني ىلع يسارك فالآ ةعبرأ عضوو ؛هريرس ىلع هسلحجم يف #:3ع ناميلس دعق مث ؛كلذك ماوهلاو عابسلاو
 .اهلثم اوري مل يلا باودلا اوأرو ناميلس كلم ىلإ اورظنو «ناديملا نم موقلا اند املف «هلاش ىلع فالآ ةعبرأو

 ةقرسلاب اومهتي نأ نم افوخ ؛ايادهلا نم مهعم امت اومرو مهسوفن مهيلإ ترصاقتف نبللا ىلع ثورت باودلاو

 .هريغو "نايبلا حور"و "يواضيبلا"و "دوعسلا يبأ" نم تصخل اهلك اذه
 ايندلا ةساسخل ؛يويند رمأ ركذ هيلع لضفملل بسانملا ناك نإو كلملاو ةوبنلاب هورسف :كلملاو ةوبنلا نم

 .هريغ دادمإ ىلإ جاتحي فيك نيرادلا يف ام ىلإ لوصولا يف ىوصقلا ةياغلا غلب نم نأل ؛غلبأ هنألو اهئانفلو

 ىلإ مكضعب ءادهإب نوحرفت ءايندلاب ةرئاكمو ةرحافم لهأ مكنإ يأ :خلإ نوحرفت مكتيدمب (نيلامكلا ريسفت)
 ءادحأ طعي مل ام اهنم يناطعأ دق لجو زع هللا نأل ؛تيجاح نم ايندلا تسيلو ءايندلاب حرفأ الف انأ امأو «ضعب

 .اهنساحم :ايندلا فراخز :فراخزب (لمحلا ةيشاح) .ةوبنلاو نيدلاب نيمركأ كلذ عمو

 لبقلاو «ةردق ال يأ :ةقاط ال .اصخلم «ةقاط يأ لبق هب يل امو :لاقي :ةقاط "لبق" :"حارصلا" يف :ةقاط ال

 (نيلامكلا ريسفت) .ةردقلا نع ةيانك وأ ازاحب لعج ةلباقملا نيعمب



 لمنلا ةروس 684 رشع عساتلا ءرجلا

 عجر املف نوماس قيال نإ يأ جي َنوُرِغَص ْمُهَوةَلَْأ مهتايبق يبأ يأوي هيك
 لذلا راغصلا

 اهرصقو ءاهرصق لخاد «باوبأ ةعبس لخاد اهريرس تلعج ةيدحلاب لوسرلا اهيلإ

 ىلإ ريسملل تزهجتو ءاسرح اهيلع تلعجو باوبألا تقلغأو ءروصق ةعبس لخاد
 فولأ ليق لك عم ءلّيق فلأ رشع يننا يف تلحتراف «هب اهرمأي ام رظنتل ؛ناميلس

 ام نيتزمهلا يف َمُكَيأ اولَمْلآ ايي لاَق .امهي رعش خسرف ىلع هنم تبرق نأ ىلإ ةريثك

 لبق هذخأ يلف ؟نيعئاط نيداقنم م) َتِمِلَسُم نوُنَأَي نأ َلَبَق اَْيَرَعِب ىنيِتأَي مدقت
 ب با يا أنأ ديدشلا يوقلا وه َنِجْلَآ َنِم تيرفع َلاَق .هدعب ال كلذ

 ىوَقَل ِهْيَلَع َنِإَو راهنلا فصن ىلإ ةادغلا نم وهو ؛ءاضقلل هيف سلحت يذلا َكِاَقّم
 ربخلا اهوربخأو «ناميلس دنع نم اهيلإ سيقلب لسر تعجر امل :افك5 سابع نبا لاق :خلإ لوسرلا اهيلإ عجر املف

 كرمأ ام رظنأ تح يموق كولمم كيلإ ةمداق نإ :ناميلس ىلإ تثعبو .ةقاط هب انل الو كلم اذه ام هللاو تفرع دق :تلاق

 (لمجلا ةيشاح) .فولأ دئاق لك تحت دئاق فلأ رشع ثا يف ناميلس ىلإ تلحترا مث .كنيد نم هيلإ وعدت امو

 اذك ديسلا نعم [لوقي اه. لك لغتي هنآل لبق يمس] "لبق" :هلوقو .ناطلسلا ظفاحم -نيتحتفب- سرح :اسرح

 اهون. ريلطعع أ كلذو ءامب ملع يأ "اب رعش " :هلوقو ؛ ةككع ناميلس ره أ <" هما رو" :هلوقو ." حارصلا" يف

 23 ناميلس لبقأف ءاهدونجو اهك ولم سيقلب :اولاقف ؟اذه ام :لاقف سا أع

 . ”حورلا" نم « ,"خلإ ألملا اهي اهيأ اي" :لاقو هموق فا رشأ ىلع ذئنيح

 حتفب- ليقلا :ل! ليق (نيلامكلا ريسفت) .سراح عمج ةحوتفملا ءارلا ديدشتو ءاحلا مضيو «ءارلاو ءاحلا حتفب :اسرح

 عم .مظعألا كلملا نود كلملا ليقلا :"ملاعملا" يفو ."حارصلا" يف اذك ءاهكولم نميلا لايقأ و «نميلا ةغلب ديسلا -فاقلا

 نقلل قم قت لل# تنقا لو ىلا رفج ذل اه داك دفع ىليح دنا نم داس نأ نبا رمت قريكأ فرقأ نه لقا

 ؟اذه ام :لاقف «هنم ابيرق يهو عمسف هريرس ىلع سلجف اموي جرخ هنأ كلذو ءملع يأ :امّي رعش (نيلامكلا ريسفت)

 (يواصلا ةيشاح) .ناميلس نم خسرف ةريسم ىلع تناكو «ناكملا اذهب انه تلزن دق سيقلب :اولاق

 .نيرهش ةريسم سدقملا تيب نيبو اهنيبو ءأبس يف اهشرعو «سدقملا تيب يف كاذ ذإ ناميلس ناكو يأ 1 مكيأ

 نع يور اذك ءهذحأ لحي ال ملسملا لام هنأل ؛هدعب ال يبرح لام هنأل :كلذ لبق هذخأ يلف (يواصلا ةيشاح)

 .ةلي انيبن لبق دحأل لحت مل مئانغلا نأ دري الف ؛هتزجعم راهظإ دارأ امنإو .هكلميل هذخأ هنأ لقني ىلو «ةدانق
 (دوعسلا وبأ) .ارحخص وأ ناوكذ همسا ناكو :نججا نم تيرفع (نيلامكلا ريسفت)



 عرسأ ديرأ :ناميلس لاق .اهريغو رهاوجلا نم هيف ام ىلع يأ :2: نيم هلم ىلع يأ

 ناك ءايخرب نب فصآ وهو لرصلا بولا قي قلع .ُهَدنِع ىذا َلاَق .كلذ نم

 تري نأ. لبق -هب كيتا نإ هيناتجأ هن يعد اذإ يذلا مظعألا هللا مسا ملعي اقيدِض

 ٌدر مث اهيلإ رظنف ءامسلا ىلإ رظنا :هل لاق ءام ءيش ىلإ هب ترظن اذإَكفَرَط َكيَلِ

 مظعألا مسالاب فصآ اعد ءامسلا ىلإ هرظن يفف «هيدي نيب اعوضوم هدحوف هفرطب

 0  ز ] ]ز]ز]ز]ز]ز ]| ]| اذ عبن تح ضرألا تحت ىرج نأب لصحف هب هللا أي نأ

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلع ةنيرق "يوق" :هلوق نأل ؛ردابتملا وه امك هنايتإ ىلع :لقي م :هلمح ىلع يأ

 (نايبلا حور) .رغصلا يف هبدؤمو هبتاكو هريزوو ناميلس ةلاخ نبا وهو :فصاأ وهو
 رهظت (ىلاعت هللا ءايلوأ نم ناكو هبتاك :ليقو «ناميلس ريزو ناك اذه فصاآو -رصَقْلاَو دملاب- خا ايخرب

 :ليفو .رخخآ كلم :ليقو .رضخلا :ليقو .ليربج وه باتكلا نم ملع هدنع يذلا :ليقو .اريثك هيدي ىلع قراوخلا

 (ي واضيبلا ريسفت) .كلذ هل لاقف هأطبتسا ةنأك تي رفعلل "كيتآ انأ" ْق باطخلاف اذه ىلعو ءهسفن ناميلس

 (نيلامكلا ريسفت) .قدصلا نم نيكسلا ةنرب وأ «ةقادصلا نم ميركلا ةنزب :اقيدص

 ءانكذ ةشئاع نع كلذ يورو .مويق اي ءيح اي ,ماركإلاو لالا اذ اي :هنب اعد يذلا ءاعدلا ناك :ليق ا هللا مسا

 الإ هلإ هيأ ادحاو اهإ ع يش لك هلإ و انهلإ اي :باتكلا نم ملع ةدنع يذلا ءاعد :لاق يرهزلا نع يورو

 ؛ءيش ىلإ رظنلل اهحتفو نافجألا كيرحت :فرطلا :دوعسلا وبأ لاق :كفرط (لمحلا ةيشاح) .اهشرعب نيتئا «تنأ

 نإ :"سوماقلا" يفو .انخيش ءدرلا ىلع دادترالا رثآ دصقلاب طونم ريغ ايعيبط ارمأ هنوكلو ءاهمامضنا هدادتراو

 :ناميلسل فصآ لاق يأ :هل لاق (لمجلا ةيشاح) .اهسفن نيعلا ىلع قلطي نيعلا رظن ىلع قلطي امك فرطلا

 .ة3ع ناميلس يأ "رظنف" :هلوقو «خلإ رظنا

 هدجوي م «ناك ثيح نم ةره دلعي نأ هللا ةردق نم ركدي ا : يناعملا لهأ لاقو :”نايبلا حورأ ُّق خا ىرج نأب

 .يبلل هزجعمو يلولل ةمارك كلذ نوكيو «باتكلا نم ملع هدنع يذلا عاعلدب «لقن الب ناميلس ناك ثيح

 دمف «كفرط ىيهتني ىح كينيع دم :ىلص نيح ناميلسل لاق فصأ نإ :ار25 سابع نبا لاق حا عفترا ىتح

 عبن يح ضرألا تحت هب نورجي ريرسلا اولمحف ةكئالملا هللا ثعبف فصآ اعدو (نميلا وحن رظنو هينيع ناميلس

 دنع رهظ يح ضرألا ُِق شرعلا باغف ءمظعألا هللا مسأب اعدو ءادحاس ناميلس رخ :ليقو «ناميلس يدي نيب

 (لمجلا ةيشاح) .ناميلس يسرك



 لمدلا ةروس 1 رشع عساتلا ءزجلا

 هب يل نايتإلا يأ اذنه لاق مَّدَنِع انكاس : اًقَجَسُم ُهاَءَر اَمْلَف ناميلس يسرك تحت

 اهليهستو ةافلأ ةيناقلا لاذبإو ,نيترمسلا قيفحتي كش: قريكيل نولَبَيِل ير لّضق نب

 كه اًمنإَف َركَش نمو ؟ةمنعتلا 1 قد نى عألاو ةليسملا نوب هقلآ لاضفإو

 هركش نع ُثْوَع َىَر َّنِإَف ةمعنلاَرَقك نّمَو هل هركش باوث نأل ؛اهلحأل يأ ِدِسْفَتِل
 هركنت لاح ىلإ هورّيغ يأ اَبَسَرَع انه أوُركَن لاَق .اهرفكي نم ىلع لاضفإلاب محن مرك
 رّيغت ام ةفرعم ىلإ 29 َنوُدَعَي ال َنيِذَلأ َنِم ُنوُكَت ْمُأ هتفرعم ىلإ َىِدَتَبتَأ َرظنَت هتأر اذإ

 وأ صقن وأ ةدايرب هوريغف ءافيش هيف نإ :هل ليق ال اهلقع راثعا كلذب دصق :مهيلع

 36 حلاق ؟فشرع اذع لقا ينأ ؟ كترع اذكفأ اه ليف تمآَج الق كلذ ريغ
 لقا ىلو ؟ةلشرع اذهأ «لقيرل ةإ ةانييلع اوهبش امك مهيلع تهبشو دتقرعف يأ وه

 هاف نم هلعلا اقيفوأو :املعو ةفرعم امل ىأر امل ناميلس لاق .معن :تلاق ءاذه

 كلام نبا بهذو ءاهفذح بجي ىلا ةماعلا لاعفألا نم سيل هنأ نوكسلاب رارقتسالا ريسفتب ديري :ةدنع انكاس
 يايا هيف نإ اج 0 لا لهل رياطاملو هيلغأ “نا

 نعو لاأ لب هيأ ناك امو .نقسنأ لع ونغأ وأ عريق رمأ هد نع عفش كو
 (نيلامكلا ريسفت) .اوصقناو هيف اوديز :ةمركع

 امك رورحتب ةراشإ مسا 1 رج فرح "فاكلا"و كيبتل فرح "ءاطا"و ماهفتسالل "ةزمهلا" 21 كش رع اذكهأ

 فرحب ةراشإلا مساو هيبنتلا ءاه نيب بيكرتلا اذه يف لصفو ءرخؤم أدتبم "كشرع'و «مدقم ربح رورحماو راحلاو
 فورح نم فاكلا ريغب زوجي ال لصفلا اذغو ؟كشرع اذهكأ :لاقي نأ هاضتقم ناكف امب الاضتا لضألاو رجلا
 ريكدتلاب هارتعا ام احيولت ؛لاحلا ةقيقحب اهملع عم ءوه وه :لقت مل ثيح :مهيلع تهبشو (لمجلا ةيشاح) .رجلا
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .لكلع هترواحم ف بدألا نسحل تاعارمو «تاذلا داحتا عم تافصلا يف ةرياغم عونا نم

 هللا لالجم ملعلا ىلإ تيده نإو يه يأ همعنب ثدحتلاو هللا ىلع ءانثلا لحأل يأ :خا ىأر ال ناميلس لاق



 لمنلا ةروس ا رشع عساتلا ءزجا

 ان هريغ يأ هلأ نود نِم ديعت ثن6 اه هللا ةَداِبَع نع اَهَّدِصَو 120 َنيَِسَُم اَنْكَو

 اهيلجرو اهيقاس نإ :هل ليق امل ناميلس هعنطصا .ءكمس هيف راج ءام هتحن فافش

 يجا دع يا## ل 6# 8
 ا ة ادد وب ور وسمت رم مم هرم هج مس سر اكو دوس لل اجل راك سلك

 ىف ىلاعت هللا ركش كللؤ دم مهضرغ نوكيو :"ريبكلا" يفو (لمجلا ةيشاح) .ملست نأ انك نع "قيملسح اكو" -

 ةلاحلا هذه نم وأ «ةزجعملا هذه روهظ لبق نم ناميلس ةوبن ةحصو هللا ةردقو مالسإلا يف مدقتلا ةيزم مهصحخ نأ

 .تقولا كلذ نم نيملسم انك و ؛كلذ ىلع ةلادلا تايالا نم رذنملا نم هانعم ام اهاندهاش ىلا

 لوق ةيقب هنأ يدحاولا لقنو هراتخاو «ناميلس لوق نم هنأ دهاجم نع ريرج نبا هاور اذك :نيملسم انكو
 هراتخا اذهو «سيقلب لوق نم هنأ ىلع لدي قايسلا نكل ءدمتعملا وه لوألا :رجح نبا مالسإلا خيش لاق .سيقلب

 ةيآلا لبق نم كتوبن ةحصو هللا ةردق لامكب ملعلا انيتوأ :تلاق اهنأ :نيععملاو ءامهريغو يواضيبلاو يوغبلا خيشلا
 .لسرلاو ةيدهلا رمأ نم ةمدقتملا تايآلاب شرعلا يف

 .سمشلل اهتدابع مالسإلا ىلإ مدقت ام نع اهدص :ىعملاو ءناميلس مالك نم وأ هللا مالك ةلمج نم :اهدصو

 لامتحا "دوعسلا يبأ' يف ركذو «نيقباسلا لامتحالا ىلع اهمالك ةلمج نم وأ ناميلس مالك ةلمج نم :اهدصو

 "دوعسلا يبأ"و "نايبلا حور" يفف .هتاقالطإ دحأ اذه :خلإ نم حطس وه .هللا مالك نم هنأ وهو رخآ

 اح ْرَص يب نببا َناّماَه اًيإ» :ىلاعت هلوقك رصقلا :حرصلا :"ريبكلا" ةرابعو ءرصقلا وه حرصلا :هريغو "يواضيبلا"و
 .اهضرع رادلا ةحرص .لاع ءانب لك و رصقلا :حرصلا :"سوماقلا  يفثو .«رادلا نحص :ليقو (*:رفاغ)

 وهو ءافافش اجاجز اهفقس اولعجو حيرهصلاك ةريفح اورفحف هعانطصاب نيطايشلا رمأ يأ :ناميلس هعنطصا

 ءاملا راصو ؛رحبلا تاناويح نم امهريغو اعدفضو اكم#و ءام اهيف اوعضوو «ةريفحلا هذه حطس يأ حطسلا يأ حرصلا

 هيف ضوخلا نم عنمي حطس هل سيل افوشكم ءام اذه نأ نظي لاحلاب املاع نكي مل نمف ؛جاحزلا اذه نم ىري هيف امو

 اهقيرط ىلع هل ٍنبف ءاهمودق لبق رمأ تلاع ناميلس نأ يورو :"دوعس يبأ' فو ."لمجلا" نم ءكلذك سيل هنأ عم

 سلجف ؛هردص يف هريرس عضوو «هريغو كمسلا رحبلا باود نم هيف يقلأو «ءاملا هتحت يرجأو ضيبأ جاحز نم رصق

 .نيدلا ىلع اتابثو هتوبنل اققحتو .هرمأل اماظعتسا اهديزيل ؛كلذ لعف امنإو ؛سنإلاو نجللاو ريطلا هيلع فكعو هيلع
 وأ «ةينج تنب تناك اهنأل ؛مهرارسأب هيلإ يضفتف ءاهجوزتي نأ اوهرك امل نجلا كلذ ال لاق :خلإ هل ليق ال

 (نيلامكلا ريسفت) .هنم دشأ ىلإ ناميلس كلم نم جرحخيف «نحلاو سنإلا ةنطف هل عمتجي دلو اهنم دلوتي نأ اوفا

 (نايبلا حور).ديداد نايبامو دوم ى للاص نآو دوب فام ناب بأ آل يتلاح رواررصقق ري دب ناوج لب :هتأر املف



 لمنلا ةروس د ريشع عسانلا ةزبجا

 ردص يف هريرس ىلع ناميلس ناكو «هضوختل اهنا طق هال نمؤحل
 ءاملا مظعم يه

 يأ قياو سلكت ُدَوَمُم ّحَرَص ,هنإ اهل َلاَق اناس انييمتلاو اهيقاس قاف ,حرصلا

 ةنئاك َتمَلْسْأَو كريغ ةدابعب ىِيَفَت َتْمَلَظ ْنِإ ّيَرَّتَلاَق مالسإلا ىلإ اهاعدو ؛جاجز

 هل تلمعف ءاهيقاس رعش هركف ءاهجوزت دارأو 729 َنيِمَّلَعْل َتَر هلل َنيَميَلَس ّعَم

 يف اهروزي ناكو ءاهكلم ىلع اهّرقأو اهبحأو اهجوزتف امي هتلازأف ةرونلا نيطايشلا
 يور .ناميلس كلم ءاضقناب اهكلم ىضقناو «مايأ ةثالث اهدنع ميقيو ةرم رهش لك

 امك هل عجاف ع ةئس نيسمخحو ثالث نباوهو تامو نب ةرفد» قنا خيلا سيو هلام

 يف ضوخلا دارأ نم ةداع ىلع يأ :اهيقاس نع تفشكو ."سوماقلا" نم «ءاملا ل -مضلاب- يللا :ةجل : ةول

 «تملس رمألا لاثتما نم دب اهل نكي مل املف ؛قرغلا اب دصق هنأ تنظو تعزف ةجللا تأر امل :ليق .ءاملا

 كلذك ريرسلا عضو امنإو ,.حرصلا ردص يف :هريرس ىلع ناميلس (يواصلا ةيشاح) .اهيقاس نع تفشكو

 نع ريرج نبا ىور .نيقاسلا ءارعش تناك اهنأ الإ اهيمدقو اهيقاس ىأرف قاسلا فشك ىلإ جاتحتف هيلع رمتل
 نع تفشكف ءارعش ةأرما تناكو :لاق ؛هايإ اهسبلأو ريراوق ناميلس اهيلع برض ءام ةكرب :حرصلا :دهاجب

 هجو نم متاح يبأ نبا هلصوو «هوحن ةمركع قيرط نمو .تعنصف ةرونلاب ناميلس رمأف «ءارعش يه اذإف اهيقاس

 (نيلامكلا ريسفت) .هوحن اد سابع نبا نع ةمركع نع رخخآ
 يف «درمألا هنمو :درمث (نايبلا حور) .ءارعش اهأ الخ امدقو اقاس سانلا نسحأ يه اذإف :اناسح اهيمدقو

 .هنم دعتم سيلمت «ةموعنلا :ساسيلمإلا :سلمم (نيلامكلا ريسفت) .ةيوستلاو سيلمتلا ديرمتلا :"سوماقلا
 ؛نيدلا يف هل ةبحاصم يأ هعم نوك ةلاح يأ قلعتملا مدقتب هل راشأ امك "تملسأ" يف ءاتلا نم لاح :لإ ناميلس عم

 .اهمالسإ لبق همالسإ لب كلذك سيلو «نامزلا يف امهيمالسإ داحتا مهوأل الإو ؛«"تملسأ"ب اقلعتم اوغل افرظ سيلو

 .ةمركع نع ريرج نبا هاور «ةرونلا ال تعنص نم لوأ تناكو :خ ! نيطايشلا هل تلمعف (لمجلا ةيشاح)
 كولم نم عبت يذو «نادمه كلم عبت يذل 83 ناميلس اهحكنأ هنأ :يناثلاو ءنيلوق دحأ اذه :خإ اهجورتف

 ."نايبلا حور" يف امك .هسفنل اهحكن ناميلس نأ ىلع روهمجلاو ؛نميلا دالب نم ميملا نوكسب :نادم»و .نميلا
 ةفيرشلا ةرجهملاو هتافو نيبو تل ىسوم ةافول ةئام سمحو نيعبسو سمح ةنس رخاوأ نم هتافوو :خ2إ تامو

 (نايبلا حور) .ةنس نوعبسو ثالثو ةئام عبسو فلأ ةيمالسإلا



 لمدلا ةروس 0 0 554 رشع عساتلا ءزجلا

 ًَحلَص ةليبقلا نم َجهاَحَأ َدوُمُ !!اًكليَو دقلَو .هكلم ماودل ءاضقنا ال نم ناحبسف

 قيرف «نيدلا يف 2: تروُمِصَتْحَع ناقيرف مه اَذِإَف هودحو َهَّشآ أوُدِبعا نأب يأ نأ

 َنوُلِجْعَتَسَم ّمِلِمْوَقَي نيبذكملل َلاَق .ثورفاك قيرفو مهيلإ هلاسرإ نيح نم نونمؤم

 اه ةب اننا ام تا نإ :متلق ثيح ؟ةمحرلا لبق باذعلاب يأ ةتَمَحْلا َلْبَق ٍةَعيَسلآب

 0 يي :كَلمل كرشلا نم َهَّنلا يرق اله الَوْل تاذ هعلاي انقاق

 ةزمه تبلتجاو ءاطلا يف ءاتلا تمغدأ "انريطت" هلصأ اَنَرّيَطَأ أولاَق ؟نوبذعت الف

 لاق اوعاجو رطملا 07 ثيح نييمؤملا يأ َكلَعَم نميو.كلب انهءاشت يأ لصولا

 200121 جب َنوَُعفُت موق رثنَأ لَب هب مكاتأ ِدَّآ دنع مكهؤش ُكررنَط

 قيرفلا يرشخمزلا لعجو ء«رفاكو نمؤم :نيقيرف اومسقنا مهإو ءحلاص موق نيقيرفلاب دارملا :نومصتخي ناقيرف
 هلاسرإ درجمع. هنأ نذؤي هنإف ؛ءافلاب فطعلا كلذ ىلع هلمحو .هموق عيمج رخآلاو .هدحو 2:1 احلاص دحاولا

 :هلوقك عملا ىلع "ناقيرف"ل ةفص "نومصتخي'"و ءاليلق ولو نامز دعب الإ نيقيرف هموق ريصي الو «نيقيرف اوراص
 (لمجلا ةيشاحإ .(8:تارححلا) .«ك,اولتتقا َنيِنمْوُملا

 (نيلامكلا ريسفت) .هناحبس همالك نم فارعألا ةروس يف ماصتخالا نايب رم دقو :نومصتخي

 مب. انتئا :نولوقتف ةبوقعلاب "؟ةئيسلاب نولجعتست مل !موق اي لاق" :"يواضيبلا" يف :2! ةئيسلاب نولجعتست مل
 ,ذئنيح انبت هداعيإ قدص نإ :نولوقي اوناك مهنإف ؛باقعلا لوزن ىلإ اًفورخؤتف ةبوتلا لبق يأ "ةنسحلا لبق" اندعت

 يذلا نكاسلاب قطنلل لضوتلا لحأل يأ :لصولا ةرمش تبلتجاو (لمجلا ةيشاح) .هيلع انك ام ىلع نحنف الإو

 :"يطرقلا" يفو «قيضلا يأ مؤشلا انباصأ يأ "انمءاشت يأ" :هلوقو امئاد نكاس مغدملا نأل ؛ةمغدملا ءاطلا وه

 . لمجلا" نم «سحنلا :موشلا
 مءاشت احراب رم نإو «نّميت احناس رم نإف ءرئاطب رميف رفاسي لحرلا ناك :هللا راج لاق :وكمؤش مك رئاط

 ببس وه يذلا دبعلا لمع نم وأ ؛هتمسقو هللا ردق نم اهببس ناك امل ريعتسا مث «رئاطلا ىلإ رشلاو ريخلا اوبسنو
 ءرسايم ىلإ كنمايم نم رم ام ديصلا نم حرابلا :"سوماقلا" فو .مكرئاط ال هللا رئاط :هنمو ءةمعنلاو ةمحرلا

 داقتعا نم ريبدتلل دسفأ الو رضأ ءيش الو ءسحنلا :مؤشلا :"يبطرقلا" يفو (نيلامكلا ريسفت) .هسكع حئاسلاو
 (لمجلا ةيشاح) .لهج دقف ارودقم عفدي وأ ءاضق دري بارغ قيعن وأ ةرقب راو نأ نظ نمو «ةريطلا

 مه ناتقئاظ لإوا» ١( 8 :جحلا) 4| ومصتم عا نتامصخ ناذنه#
 اني



 لمنلا ةروس ه5 6 رشع عساتلا ءزجلا

 2 تروُحلَصُي اَلَو مهاردلاو ريناندلا مهضرق اهنم «يصاعملاب ضّرألا ىف َروُدِسفُي
 ءاتلاو 3 :ُهنَعيَبنل هللا اوفلحا يأ أوُمَساقَت :ضعبل مهضعب لاق يأ ُأوُلاَف .ةعاطلاب

 مضو ءاتلاو نولاب هلوقَعَل رك اليل مهلتقن يأ هب نمآ نم يأ ,هَلِهَأَو ةيناثلا ءانلا مضر

 يأ اهحتفو ميملا مضب . َمَأ َكِلَهَم انرضح اَنَدََس ام همد يلو يأ ءِّيِلَوِل ةيناثلا ماللا

 كلذ يف ْاوُرَكَمَو 22: َوُفِدَصَأ اَنِإَو مهلتق نم يردن الف ؛مهكاله وأ مهكالهإ
 -: تر وُرْعْشَي ال ّمُهَو مهتبوقع ليجعتب مهانيزاج يأ ًاركحَم اَنْرَكَمَو اركحَم

 قيحي ام أدبم وه يذلا مهرئاط نايب نم بارضإ وهو :يضاقلا لاق هد سابع نبا نع يور اذك :خلإ نوربتخت
 .ةنيدملاو ماشلا نيب داو هنأ مدقتو ءرجحلا يهو يأ :دومث ةنيدم (نيلامكلا ريسفت) .هيلإ يعادلا وه ام ىلإ مم

 ((؟5 ٠ :ةرقبلا) ريطلا مره عبرا :هلوقك "نم"ب رجي ددعلا زييمت نأ ىلع رثكألا :طهر ةعست (يواصلا ةيشاح)

 نوكي نأ نيب يملا :ثلاثلا .ساقي ال نكلو زوجي هنأ :ياثلا .ليلق يف الإ زوجي ال هنأ :اهدحأ ءبهاذم ةلأسملا فو

 ةثالث" عانتما ىلع هيوبيس صنو ؛موق ةعست وحن :زوجي الف ةلقللو اهل وأ طقف ةرثكل وأ ءزوجيف رفنو طهرك ةلقلل
 (لمتللا ةيشاح) .سفنأ ةغست :ليق هناك عمجلا نعم يف هنأل ؛طهرلاب ةعستلا زيمت زاج امنإ :يرشخمزلا لاق ؛"منغأ

 ىف ادرقم ناك نإو.هنأب باحأف ؟ادرقم هب ىتؤي يكف رورخج:عمج هعستلا رييغ نإ :لاقي ام كلذب عفد :لاجر يأ

 اذه مهرهش ف دلوي ادولوم نأ حلاص ربخأ نيح مهدالوأ اولتق يذلا مه ةعستلا ءالؤهو .ىععملا يف عمج وهف ظفللا
 ءاعيرس اتابنأ تبثو دلولا كلذ شاعف «ةئبا لتقي نأ رشاعلا ىنأو ,مهدالوأ ةعستلا لتقف «هيدي ىلع ةقانلا رقع نوكي

 ىلإ اوجرخ ليللا ءاج اذإف ءراغ يف اوعمتجي نأ ناطيشلا مهل لوسف ؛مهدالوأ لتق ىلع اونزح ةعستلاب رم اذإ ناكف

 رشاعلا دلو ةقانلا رقعو «مهتلقف راغلا مهيلع طقسف هنم اوجرخي نأ اودارأف راغلا يف اوعمتجا مهأ مدقتو «هولتقو حلاص

 .امهعطق نم اوعنم دقو ءامه مهعطق يأ :2! ريناندلا مهضرق (يواصلا ةيشاح) .فلاس نب رادق وهو

 ةتغابم "تايبلا" :ًاليل مهلتقن (نيلامكلا ريسفت) .ضعبل مهضعب باطخ ءيلعو ةزمحل ةيناثلا ءاتلا مضو ةيقوفلا :ءاتلاو

 .رثكألل ةيناثلا ماللا حتف عم :خإ نونلاب (نيلامكلا ريسفت) .اليل ممي عقوأ ودعلا تيب :'"سوماقلا" يفو «اليل ودعلا
 هنأ ىلإ ريشي «يفاثلا ىلع مهكالهو «لوألا هجولا ىلع مهكالهإ يأ صفحل اهحتفو رثكألل يأ :ميملا مضب
 (نيلامكلا ريسفت) .ناكم مسا هنوك لمتحيو «نيهجولا ىلع ردصم



 لمدلا ةروس 9 رشع عساتلا ءزجلا

 ةحيصب 2) َنيِعَمجَأ ْمُهَمْوَقَو مهانكلمأ م ْمُهَتْرَمَد انأ مِهركَم ٌهَبَقَع قع راك فيك ٌرظنآف

 هبصنو «ةيلاخ ةَيواَح وو .مهكوري الو اهوري ةراجحت .ةكئالمل يمرب وأ ليربح

 هيل َكِلَذ ىف رإ مهرفك يأ مهملظب اَوُمَلَظ مب ةراشإلا نعم اهيف لماعلاو «لاحلا ىلع

 ةعبرأ مهو «حلاصب اوُعَماَد رينا اَّيَْحَأَو .نوظعتيف انتردق 2) َوُمَلَعَيِمْوَقِل ةريعل

 هنم لدبيو ههلبق ارّدقم "ركذا"ب بوصنم َصوُلَو .كرشلا 2و َتروُقَكَي اوُناَكَو فالآ

 مكضعب رصيب نأ جر .رووسبت دشأو ةطاوللا يأ ةقحفلا تروئأتأ يمول لاَقذِإ

 امهنيب فلأ لاعفإو (ةيناثلا ليهستو «نيتزمه لا قيقحتب ؛ وكت .ةيصعملا يف اكامهنا ؛اضعب
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 1834 هدوم 2: ترولهجت مَوَق متنأ لب ِءاَسِيلآ نود نم وبس َلاَجَّرلآ َنوُنَاَمَل نيهجولا ىلع

 ةرمه ةرسكب :مهانرمد انأ (نيلامكلا ريسفت) .لاح "فيك"ف ةمات تلعج نإو ؛"ناك" ربح "فيك" :فيك رظناف

 (نيلامكلا ريسفت) .لاح "فيك"و هل ربخ وأ "ناك" مسا نم لدب يهف ةزمهلا حتفب نييفوكلا ةءارق ىلع امأو «افانثتسا "نإ"

 اد ةعستلا ىتأف ؛هنوسرحي ةتِلَع لاض راد ىلإ ةليللا كلت ةكئالملا هللا لسرأ :ازنبج سابع نبا لاق :ةكئالملا يمرب

 هللا كلهأو «مهتلتقف :ةكئالملا نوري الو ةراجحلا نوري مهو ةراجحلاب ةكئالملا مهتمرف ءمهفويس نيرهاش حلاص

 ىلع ةراجحلا يمر :مهيلع ناعزوم ناعون مهباذع يأ عيونتلل حراشلا مالك يف "وأ" ةملكف .ةحيصلاب موقلا عيمج

 مهانكلهأ :رسفملا لاق ولو .ةقانلا رقع ببسب مهريغ ىلع ةحيصلاو ؛هلهأو | نازي لقا ناج تيتا ببسي ةعيصل

 (يواصلا ةيشاحو لمجلا ةيشاح) .حضوأ ناكل ليربج ةحيصب نيعمجأ مهموقو :ةراجحلا ةكئالملا يمرب
 نعم اهيف لماعلاو لاحلا ىلع هبصنو .طقس اذإ مجنلا ىوخ نم ةطقاس وأ ءالخ اذإ نطبلا ىوخأ نم :ةيلاخ

 حلاص جرخخف «كالحلا نم يأ :اونمآ نيذلا انيجنأو (نيلامكلا ريسفت) .ةيلاخ افوك لاح مهتويب ريشأ يأ ةراشإلا

 :اه لاقي ةنيدم فالآ ةعبرألا ئب مث ءكلذب ةدلبلا كلت تيمسف ءحلاص تام اهلخد املف ءتومرضح ىلإ مم

 :دارملا :ليقو «نيعلاب راصبإلا :دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :اضعب مكضعب رصبي (يواصلا ةيشاح) .ءاروضاح

 (يواصلا ةيشاح) .ةحيبق اهفأ نوملعتو :ئيعملا نوكيو ؛بلقلا راصبإ
 يف هلل ةداضم يهف «ىثنألل ىثنألا الو ءركذلل ركذلا قلخي ملو ءركذلل ىثنألا قلخ هللا نإ يأ :ءاسنلا نود نم

 لهجلاب ديرأ وأ ءكلذب مكملع عم ةشحاف اهفأب نيلهاجلا لعف نولعفت يأ :نولهجت موق (كرادملا ريسفت) .هتمكح

 (كرادملا ريسفت) .اهيلع اوناك ىلا ةناحجاو ةهافسلا



 لمنلا ةروس 1١+ رشع عساتلا ءزجلا

 نّم هلهأ يأ ٍطوُل لاء نهرا اولاف نأ الإ ةديوق نناؤج تراقح ان ريكا ايا
 و ةكرق د
 ك0 لإ َءُهَلَهَأَو هنيَجنأَف .لاحرلا رابدأ نم 2) َنوُرْهْطَتَي ل ا كت أوه

 اس ىرلع انزاتاو ريفقسلا ىف نيالا عي تع فال . انريدقتب اهانلعج اًهَنَرَّدِق

 اي لق .مهرطم باذعلاب 2 | َنيِرَذَمُمْلا َرْطَم سئب َّءآَسَف مهتكلهأ ليجسلا ةراجح وه

 مه ل تب ريبنلا وابِعَلَع ْمنَلَسَو ةيلاخلا ممألا رافك كاله ىلع ِهّنِب ُدَمَحْآ دمحم

 ىرخألاو ةلهسملا نيب فلأ لاخدإو اهليهستو افلأ ةيناثلا لادبإو نيتزمحلا قيقحتب ُهّلآَ

 1:2 219 ةقم# معو قامو هادا ... ....عاعلاو عايلاب مك 2) تروُكرُي ام هدبعي نمل ريح هكرتو

 (نيلامكلا ريسفت) .اهحبق لهجي نم لعف نولعفت مكنإ يأ مزاللا ةلزنم لزني دقو لوعفلل ريدقت ىلإ ريشي :مكلعف ةبقاع

 امسا هعفرب قاحسإ يبأ نباو نسحلا أرقو ءمسالا عضوم يف "اولاق نأ الإ"و مدقم ربخ :حلإ هموق باوج ناك امف
 (لمجلا ةيشاح) .فيعض وهو ءاربخ "اولاق نأ الإ"و
 وه "ليحسلا"و .نئادملا جراخ مهنم ناك نم ىلع يأ :2! مهيلع انرطمأو .ةنمؤملا هتجوزو هيتنب يأ :هلهأ

 ىلاعت هدمحب 225 هلوسر رمأ ةروسلا هذه صصق نم غرف امل :خلإ دمحلا لق (لمجلا ةيشاح) .قرحملا نيطلا
 ِيآلا ةردقلاو ملعلاو ؛ةينادحولا ىلع ةلادلا نيهاربلا نم يقلي امل ةبطح ردص اذه نأك و «نيفطصملا ىلع مالسلابو

 (لمجلا ةيشاح) .(50 :لمنلا) َضْرَأْلاَو ٍتاَواَمّسلاَقَلَح ْنّمأإل :هلوقب اهركذ
 دمحلا :ئيعملاو ءصصقلا نم هلبق ام قلعتم هنأ :لوألا «نالوق ةيآلا هذه يف :"ريبكلا" يف :للإ رافك كاله ىلع

 ركذ امل ىلاعت هنإف ؛أدتبم هنأ :ىاثلا .مهاحنو مهلسرأ نأب ىفطصا نيذلا هدابع ىلع مالسو مهكالهإ ىلع هلل

 عفترم لاصفتسالا باذع نأل ؛باذعلا يف هلبق نمل فلاحملاك هني دمحم ناكو «مالسلا مهيلع ءايبنألا لاوحأ
 نيذلا -مالسلا مهيلع- ءايبنألا ىلع ملسي نأبو «معنلا هذه هصخ ام ىلع هبر ركشي نأب ىلاعت هرمأ ؛هموق نع
 رةلاسرلا قاضتم ىلع !ةريض

 لاقو كي دمحم باحصأ مه :ى#و سابع نبا لاقو «تولسرملاو ءايبنألا مه :لتاقم لاق :للإ ىفطصا نيذلا هدابع
 اريمض لوعفملا ردق :مه (لمجلا ةيشاح) .نيقحاللاو نيقباسلا نم نينمؤملا لك مه :ليقو كي دمح ةمأ :يلكلا
 اودمف ءلصو ةيناثلاو ماهفتسا ىلوألا ةزمهلا نأ ىلع "هللا" هلصأ :ريخ هللآ (نيلامكلا ريسفت) .لوصوملا ىلإ ادئاع

 (نيلامكلا ريسفت) .نيقابلل ةيناقوفلا ءاتلابو ءمصاعو ورمع يبأل ةيتحتلا :ءايلاو (نايبلا حور) .افيفخت ىلوألا
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 ِتونَمَسلا .قلخ ا اهيدباعل ريح ةهللالا ؟اهيدباعل ريخ ةهالا «هب كم لهأ يأ

 فب ملكتلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلا هيف انثبنأف ءام ءاَمَشلا ]رج موكل َلَرنَأَو ضْرَأْلآَو

 نأ ركل تراك ام نسح ِةَجْهَب تاَذ «طوحملا ناتسبلا وهو ؛ةقيدح عمج َقيَاَدَح

 لاخدإو «ةيناثلا ليهستو :نيتزمحلا قيفحتب هلأ هيلع مكتردق مدعل َهَرَجَس ويب
 هعم سيل يأ ؟كلذ ىلع ةناعإ هلأ مم «ةعبسلا هعضاوم ف نيهجولا ىلع ءامهنيب فلأ

 ديمت ال اًراَرَق ضَرَأْلا َلَعَج نّمأ .هريغ هللاب نوكرشي 2: َنوُلِدْعَي ٌمَوَق جه َلَب هلا
 هد و هوس : سدس "نيوز اذ لمحو رمت اهتم اميق اهلرلقع لحج ءاهلهأب

 ىلعو عةيريسفت "يأ" نوكتو عواولل اريسفت اعوفرم نوكي ءايلا ىلع هنكل ىاتلاو ءايلا نم لكل عجار :ةكم لهأ

 "ام"ل ريسفت عفرلاب "ةغآلا" :هلوقو «ةيئادن "يأ" نوكتو ؛ىدانم نوكيو باطخلل اريسفت ابوصنم نوكي ءاتلا
 .اهيدباعل ريخ هب افوكرشي ىلا ةهآلا مأ :ريدقتلاو فوذحم وهف ءاهنع ربخ "اهيدباعل ريخ" :هلوقو ءأدتبم ةعقاولا

 يخييبوتلا ماهفتسالاو ءبارضإلل وأ ؛ماهفتسالل ةزمهو "لب" نعم. عطقنم "مأ" :قلخ نمأ .هللاب يأ "هب" :هلوقو

 (نيلامكلا ريسفت) .ريخ يأ ردقم ربخلاو ؛يريرقتلا ماهفتسالا ىلإ ةلداعملا يف
 عرزلاو راجشألل تبنملا وه ىلاعت هللا نأ ىلإ ةراشإ لعفلا اذهي ىلاعتو هناحبس هصاصتخا ةمكحو يأ :2! تافتلا هيف
 نأ ديري :هلإ هعم سيل (يواصلا ةيشاح) .دحاو ءامب ىقست اًهوك عم موعطلاو ناولألا ةفلتخم اهقلخو «هريغ ال

 :هلوق :"تادرفملا" يف لاق :هللاب نوك رشي (نيلامكلا ريسفت) .ركذ ام قلخ يأ "كلذ" :هلوقو ءيراكنإ ماهفتسالا

 رفكلا عضوب اوملظو اوراج مهف .الودع ءاج اذإ قحلا نع لدع :مهوق نم نوكي نأ حصي "نولدعي موق مه لب"

 :ليقف "نولدعي موق مه لب" :ىلاعت هلوق نعم يف اوفلتحا دقو :"ريبكلا" يفو «ديحوتلا لحم كرشلاو «نامبإلا عضوم

 .ةأومس هللاب نولدعي :ليقو «رهاظلا قحلا اذه نع نولدعي

 ىدلحاو لكلا مكحو عثذلعلا لمجلا نم هدعب اه اذكو "خل قلخ نمأ" نم لدب وه :ليق :خإ ضرألا لعج نمأ

 ةهجب مازلإلا يف لحدأ ءرخآ هجوب تيكبتلا ىلإ اهلبق امي تيكبتلا نم لاقتناو بارضإ اهنم ةدحاو لك نأ رهظألاو
 ءاهتيوستو اهوحدو «ءاملا نم اهضعب ءالخإب «باودلاو ناسنإلا اهيلع رقتسي ثيحب اهلعج يأ تاهجلا نم

 ةيدعتملا "قلخ" نعم. "لعج"ل افرظ نوكي نأ زوجي [نيئيشلا نيب اميف ةحرفلا يهو ؛للخ عمج] :خإ اهنالخ

 (لمجلا ةيشاح) ."ريص" نيعمب اهنأ ىلع يناثلا لوعفملا لحم يف نوكي نأو ءدحاول



 لمدلا ةروس 0 118 نورشعلا ءزجلا

 طلتخي ال «حلملاو بذعلا نيب 'اَرِجاَح نّيَرَحَبْلا َيَب َلَعَجَو «ضرألا اهب تبثأ ًالابج
 بيج نّمأ .هديحوت 9# تروُمَلْعُي ال حعّرْرَكُأ لب هلأ َمُم هنلوأ ءرخآلاب انهدحأ
 ْرَكَلَعَجَيَو (ةريغ نعو هنع َوّسلآفِشكَيَو ُهاَعَد اَذِإ ريغلا هسع يذلا بروركللا ؟طسسل سلا

 هللا عم هَل هلبق يذلا نرقلا نرق لك فلخبي يآ :"يق" نعم ةفاضاإلا " شيدألا هقلخ

 ,لاذلا يف ءاتلا ماغدإ هيفو «ةيناتحتلاو ةيناق وفلاب :نوظعنت 2و تروركدَت ام يلق
 ورمع يبأل  رثكألل

 يلا تدملظ ىف مكدصاقم ىلإ مكدشري ركيِدَهي نم .ليقلا ليلقتل ؛ةدئاز "اماو

 ْىَدَي تريب ارش َحيَرلأ لس نَمَو ءاراهث ضرألا تامالعبو ءاليل موجنلاب ٍرجبْلأَو
 ادهن نما .هريع هب[ بر كس رُْم اَمَع هللا ىلعت م ءرطملا مادق يأ يمحي

 مايقل ؛ةداعإلاب اوفرتعي مل نإو «توملا دعب .ُهُديِعُي َيَُث ةفطن نم ماحرألا يف َقاََ

 لا عم هنَلِأ تابنلاب ضَرألاَو رطلاب اوشا قو كفر نمي اهيلع نيهارتلا

 ل عم. ىسر نم عةيسار عمج "يساوراف الإو ؛هلبق ام مئاليل ؛انهه امك دوصقملا وه امل نايب | الابج

 | رظيطَم ناك نمل يغبني الف ؛هئاعد ىلع ةفقوتم رطضملا ةباحإ نأ ىلإ كلذب راشأ :خ ! هاعد اذإ (نيلامكلا ريسفت)

 لقاعلاف ؛هسفن نم دبعلا ىلع فأرأ هللا نأل ؛ىلاعتو هناحبس دارأ ام بسح ىلع هبيجي هللاو وعدي لب ؛ءاعدلا كرت
 (يواصلا ةيشاح) .هللا دارمل ةباجإلا يف ملسي اعد اذإ

 نع ةيانك ليلقلا ليلقتو :ليلقلا ليلقتل ..2ج صفحو ىلعو ةزمحل لاذلا فيفختبو رثكألل :خ2 ! ماغدإ هيفو

 نع اولأسو :"يشاوكلا" يف :2! اوفرتعي مل نإو ."لمجلا ةيشاح" نم ءاسأر مهركذت يفن دارملاف ؛ةيلكلاب مدعلا
 .هفافجو تابنلا تابنإو ءاملا لازنإ نم كلذ ىلع ةلادلا نيهاربلا مدقتل ؛ثعبلا مهراكنإ عم مقداعإو مهقلح ءدب

 ءاونوكي 5 نأ دعب اودحججو مههَأ نوملعي مهو .عالبالا دعب ةداعإالا ناكمإب مكحي لقعلاو (ةيناث ةره هدوع 9

 (نايبلا حور) .رسيأ اوناك نأ دعب مهداحيإف
 ؟ةداعالل نوركنم مهو "”هديعي م قلخلا أدبي نمأ" :مه ليف فيك :لاقي امع باوجج !له :خإ | وف رتعي 1 كإو

 انورقم مالكلا ناك املف ؛ةيوق ةرهاظ ةداعإلا ىلع ءادتبالا ةلالدو «ءادتبالاب نيفرتعم اوناك مهنأ :باوجلا حاضيإو

 (لمجلا ةيشاح) .راكنإلا يف رذع مهل قبي مل مهفأك اوراص ةرهاظلا ةلالدلاب
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 مكتجح ِمُكَدَمَرُب أوُتاَه ؛دمحم اي لق هعم هلإ الو هللا الإ ركذ امث ائيش لعفي ال يأ

 مايق تقو نع هولأسو .ركذ امم ًائيش لعف الإ يعم نأ مح ١ تويقدنَص رك نإ

 ام يأَسِيَغَلا سانلاو ةكئالملا نم ضْرألاَو تاويَمَسلا ىف نم ُمَلْعَي ل لق :لزنف ةعاسلا

 2 تروُدَعَبُي تقو َناّيأ مهريغكر افكلا يأ َنوُرُمَمَي اَمَو هملعي هلأ نكل اّلِإ مهنع باغ

 ؛لادلا ديدشتب "كراذإ" :ىرحخأ فو «ةءارق يف "مركأ" نزوب كردآ له ىنعمب لب
 نيقابلل ريثك نباو ورجع لآل

 يأ «لضولا ةزمه تيلتجاو «لاذلا ف تمغدأو الاد ءاعلا تلذبأ :"كرادت" هلضأو

 (يواصلا ةيشاح) .هريغ ةدابعلا قحتسي ال هنأ ىلع ةلدألا مايق رثإ مهتيكبتب 325 هرمأ :2! مكناهرب

 اذهب رومأملا 525 يببلاف اضيأو "هللا عم هلإأ" مدقت يذلا نأل ؛"هعم نأ" هباوصو ءخسنلا ضعب يف اذك :اهنإ يعم نأ

 (لمحلا ةيشاح) .ةرهاظ يهو ءاهلإ هللا عم نأ :خسنلا ضعب ٍفو .ناهمإ يعم نأ نيقداص متنك نإ :مهل لوقي ال «لوقلا

 تاوامسلا يف رقتساو نكسو تبث يذلا ملعي ال يأ اهتفص فرظلاو ؛"ملعي" لعاف "نم" :+إ تاوامسلا يف نم

 هردق امك فوذحم هربخ ءأدتبم "هللا"و ؛هب لوعفم "بيغلا"و ؛حراشلا لاق امك «سنإلاو ةكئالملا مهو ءضرألاو

 ىلع بصن لحم يف "نم" نوكي نأ حصيو «ءانثتسالا عاطقنا ىلإ ةراشإ ؛"نكل"ب "الإ" رسفو «حراشلا
 تاوامسلا يف ثدحن يلا ءايشألا ملعي هي :لق" قعملاو ؛"ملعي" لعاف "هللا"و كيد لب "بيفلا"و :ةيلرعفلا

 (لمحلا ةيشاخ) ."ىلاعت هللا الإ انع ةبئاغلا ضرألاو

 .ناكم هل نوكيف ضرألاو تاوامسلا ف نم ةلمجح نم هللا 31 نتا لاصتالا نأل ؛عاطقنالا ىلع هلمح :نكل الإ

 يف يذلا ماهفتسالا ريسفتب لخأ هنكل ؛"نايأل ريسفت "تقو" :حراشلا لوقو ."ىم" نيعمب انهه يه :نايأ
 :"دوعسلا يبأ" يفو ."لمجلا ةيشاح" نم ؛حضوأ ناكل ؟نوثعبي تقو يأ وأ ؟نوفعبي نم :لاق ولو ءاهنمض

 .تقو يأ يأ .نوثعبي نآ يأ :يلصألا هانعمف ءنآو يأ نم ةبكرم "نايأ"و
 "نم"و ؛ماهفتسالا ةزمه نعم نمضتم فرظ "نايأ" نأل ؛"تيم"ب اهريسفت بسانملاو ؛"نايأ"ل ريسفت :نوفعبي تقو

 نكل «وحنلاو ةغللا بتك يف "له" نعمه "لب" دجوي مل :له ىنعمب لب (يواصلا ةيشاح) ."تقو'" ظفل فالخب ءكلذك
 .مهملع كرادت مأ :هو بعك نب يبأ ةءارقو ؛ماهفتسالا ىلع - نيتزمه - كردأ أ :نيظ سابع نبا ةءارق هيلع لدي

 عباتت وأ «ىلوألا ةءارقلا ىلع ريسفت كلذو «هغلبو هقحل اذإ ءيملع هكردأ لوقت امك :قحلو غلب يأ (نيلامكلا ريسفت)

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيناثلا ةءارقلا ىلع كلذو ؛كالحملا يف اوعباتت اذإ نالف ونب كرادت :مهوق نم قحالتو



 لمنلاةروس 1 نورشعلا ءزجلا

 ِكلَش ىف خه َّلَب كلذك رمألا سيل ءاهئيحب تقو نع اولأس ىح امي يأ ةّرجآلا ف مهمل
 نرويبقلا لصألاو عهلبق امن غلبأ وه وهو «.بلقلا نيهلع نبع م 2 نَوَمَع اهنم مه َلَب 0

 يف اضيأ أَوقك َنيِذَلا َلاَقَو .اهرسك فذح دعب ميملا ىلإ تلقنف ءايلا ىلع ةمضلا تلقئتسا
 ْ 21# تيا ياللا < هع :
 اَنَدِعَو دقل ؟روبقلا نم يأ م 7 5 دروجرخمل اني آَنْوََباَدَو 37 انك اَذِءا :غنعبلا راكنإ

 يأ ؛مضلاب ةروطسأ عمج (©9 َنيلَوَألاريِطَسأ لإ آًدَه ام ْنِإٌلَبَق نِم اَنْوَباَءَو نحن اذنه

 (2) َنيِيِرَجْمْلا ةّبقنَع ناك فيك أورظنأف ضرألا ىف أوُريِس لق .بذكلا نم رطس ام
 2إ َنوُرُكْمَي امي قْيَص ىف نكت اَلَو َمهيَلَع ْنَرََح اَلَو ءباذعلاب مهكاله يهو «مهراكنإب
 وهف اظفل ايضام اتاك قإو. "كرأ"و ءاناب ىلع "يف" نأ :اههدحأ يد هنفاث"نيسسلا" نو ان أ ةرفغألا ل

 "يف" نأ :يباثلاو ؛"كردأ"ب قلعتم "يف"ف اذه ىلعو ؛ "هللا رمأ ىتأ" :هلوقك ءاعطق نئاك هنأل ؛ئيعم لبقتسم

 يملع :كلوقك .ءمهملع سفنب قلعتف اذه ىلعو ؛"امب يأ" :هلوقب 00 هرسف امك «ةرخآلاب يأ ءابلا نيعمج

 ملعلا ماكحتسا بابسأ نأ :ئعملاو ءاهانعمو ةرخآلا نأش يف يأ :ةرخآلا يف ."لمحلا ةيشاح" نم ءاذك ديزب

 (كرادملا ريسفت) .نولهاج نوكاش مهو «هتفرعم نم اونكمو ءمه تلصح دق - ةنئاك ةمايقلا نأب - هلماكتو

 (نيلامكلا ريسفت) .عباتت ملو ةرخآلاب مهملع غلبي مل يأ يراكنإ ماهفتسالا نأ ديري :كلذك رمألا سيل

 (يواصلا ةيشاح) .اهلئالد مهكاردإ مدعل ؛اهمدعب مزج مهدنع يأ :نومع اهنم مه لب

 ةلخاد ةزمهلا :خلإ ابارت انك اذإأ (يواصلا ةيشاح) .ةمض رثإ ةنكاس اهعوقول ؛ءايلا تطقسو يأ :اهرسك فذح دعب

 ءربخلاب لصفلا هيلع فطعلا غّوسو ءريمضلا وهو ناك مسا ىلع فوطعم "انؤابآ"و ."اذإ' يف لماع ردقم ىلع

 دوجول ؛"اذإ" يف الماع "نوجرخم" نوكي نأ حصي الو ءاديكأت ديعأ امنإو «هلبق ام نيعمب "نوجرحخمل انإأ" :هلوقو
 (لمجلا ةيشاح) .ءادتبالا مالو "نإ"و ءماهفتسالا ةزمه :هلبق اميف هدعب ام لمعي ال اهنم لك «ةئثالث عناوم
 (يواصلا ةيشاح) .مهلبق نمي لزن ام مهب لزن اوعجري مل نإ مهنأ ىلإ ةراشإ ؛ممل ديدهت رمأ :ضرألا يف اوريس

 امل مغ نزحلاف ءلبقتسملا يف مهركم نم فخت الو («ىضم اميف مهامعإ مدع ىلع متغت ال يأ وهل نرحت الو

 .جرح يأ «ناتيعبس ناتءارق ءاهرسكو داضلا حتفب :قيض يف (يواصلا ةيشاح) .لبقتسي امل مغ فونخلاو ءىضم

 ءيشلا قاض :لاقي «سانلا نم كمصعي هللا نإف ؛كل مهديكو مهركم نم يأ :نوركمي ام (يواصلا ةيشاح)
 (كرادملا ريسفت) .هتءارق وهو رسكلابو «ريثك نبا ريغ ةءارق وهو «حتفلاب اقيض



 لمنلا ةروس و نورشعلا ءزجلا

 م تريلوقت موبع كورسات اق اشيلع مهركت مق ال يأ ل 25 ىببلل ةيلست

 1- برق فدو نركُي نأ ّىَسَع لق ؟هيف 9 قس م نإ بادعلاب دعوا كنه

 دعب مهيتأي باذعلا ىقابو «ردبب لتقلا مل لصحف 720 تروُلِحَعَتَسَت ىلا ُضْعَب

 َّنكلَو ءرافكلا نع باذعلا ريخأت هنمو ساّئلا | ىَلَع لْضَف وذَأ َكَبَر نو :كتوملا
 لضفلا يأ

 َّنِإَو .هعوقو مهراكنإل ؛باذعلا ريخأت نوركشي ال رافكلاف /2: َنوُرْكَشَي ال ٌمُهرَتَكُأ

 املا قاةيماك رع امو .مهتنسلاب عج نونلعي اَمَو دشولا حودودبع ام ْملْعَمل كبَر

 نيب /2: نيِبُم تك ىف َّلِإ سانلا ىلع ءافخلا ةياغ يف ءيش يأ ةغلابملل ءاتلا ضَرألآَ

 َناَءَرَقْلا اَذَه نإ .رافكلا بيذعت هنمو «ىلاعت هملع نونكمو .ظوفحملا حوللا وه

 لق

 : هفاوم هه هوم مس مد هجم مييا08 كيبل ناهز يف يق وعجولل ل 5 راسو ىف ىلع ل اها

 ؛مهراقول اراهظإ ؛هنوقلطي امنإو ءاهب مزحجلاك كولملا ديعاوم يف "فوس"و "لعل"و "ىسع" :يضاقلا لاق :ىسع لق
 نمض "فدر" نأ :اهرهظأ :هجوأ هيف :لإ فدر (نيلامكلا ريسفت) .مهريغ نم حيرصتلاك مهنم ةزمرلا نأب اراعشإو
 هلوعفم نأ :يناثلاو «هب لعاف "يذلا ضعب"و .:75 سابع نبا هرسف اذهيو «برقو اند يأ ؛ماللاب ىدعتي لعف ئيعم
 (لمجلا ةيشاح) .اديكأت لوعفملا يف ةديزم ماللا نأ :ثلاثلا .مكمؤشلو مكلحأل قلخلا فدر يأ ةلعلل ماللاو ,فونذحم

 (كرادملا ريسفت) .مهلهجب باذعلا نولجعتسيف ؛هنوركشي الو هيف ةمعنلا قح نوفرعي ال مهرثكأ يأ :للا مهرثكأ
 ملعي هنأ وأ ءردقم تقو هل نكلو ؛مهلاح ءافخل ؛مهنع باذعلا ريخأت سيلف ؛لوقلا نم نورهظي يأ :نونلعي امو

 :ئرقو .هنوقحتسي امي كلذ ىلع مهبقاعم وهو :مهدئاكمو © هللا لوسر ةوادع نم نونلعي امو نوفخي ام
 يف :"نيمسلا" يفو :خلإ ةغلابملل ءاتلا (كرادملا ريسفت) .هتيفحأو هترتس اذإ هتننكأو ءيشلا تننك :لاقي "ا

 ىلع ةلحادلا ءاتلاك امنأ :يناثلاو ؛ةمالعو «ةياورلا ريثك نيعمب ةيوارك ةغلابملل اهأ :امهدحأ :نالوق ءاتلا هذه

 .تافص ريغ ءامسأ اًمأ يف ؛ةيمرلاو ةحيطنلاو ةحيبذلا :اهريظنو :يرشخمزلا لاق .ةيفاعلاو ةبقاعلا وحن ءرداصملا

 (نايبلا حور) .ءافخلاو ةبوبيغلا ديدش ءيش نم امو :لاق هنأك يأ :ل ! ءافخلا ةياغ يف (لمجلا ةيشاح)

 ةراعتسالا ليبس ىلع ًاباتك ملعلا ةيمستف هيلعو «نيرسفملل ناث لوق هنإف ؛"وأ" نيعمب واولا :ىلاعت هملع نونكمو
 (لمجلا ةيشاح) .اهنم ءيش هنع 5 الو ءاهيصخحيو ثداوحلا طبضي يذلا لجسلاك باتكلاب هبش ثيح «ةيحيرصتلا



 لمدلا ةروس 7 ها ناسا ظ - نورشعلا ءزجلا

 فاالتخالل عفارلا .ههجو ىلع ركذ ام نايبب يأ 2 تروفلتخ هيف و ره ىزأارثكأ

 .باذعلا نم 2 00 للا ةلالضلا نم 0 :هنإَو اومبلسأو هب اوذحأ ول «مهنيب

 ٌديلَعْلأ بلاغلا ُريِرَعْلاَوْهَو هلدع يأ هِمكْحي ةمايقلا موي مهريغك مُبَنِيَب ىضَقَي كلر َّنإ
 كوت .هءايبنأ ايندلا يف رافكلا فلاخ امك «هتفلاخم ادخل نكمي الف ؛هب مك ايي

 ىلع رصنلاب كل ةبقاعلاف «نيبلا نيدلا يأ مع هو ) ِنيِيَمْلأ قَحلا ىلع كلن هب قث هلأ لع

 5 ّقوَمْلا عِمَسُم ال َكَنِإ :لاقف «يمعلابو مصلابو ىتوملاب الاثمأ ممل برض مث .رافكلا

 عائش نم ِباَتككلا يف ند امو :هلوق اني الف ؛رثكألا ىلع حيرصتلاب صن دقف يأ :نوفلتخي يف مه يذلا رثكأ

 مهضعب نعل يح ضغابتلا مهنيب عقوف «ةريثك اقرف هيف مهقرفتو ؛حيسملا نأش يف مهفالتخا هتلمج نمو (؟.ماعنألا)
 اوفلتخا ام رثكأ يأ "ركذ ام" :هلوقو ؛"صقي"ب قلعتم رورخماو راحلا اذه :خلإ نايبب يأ (يواصلا ةيشاح) .اضعب
 ."عفارلا"ب قلعتم "هب اوذحأ ول" :هلوقو ."نايبلا"ل ةفص "عفارلا" :هلوقو ."نايب'ب قلعتم 'هجو ىلع" :هلوقو .هيف
 :لاقي نأ ةلزنمب "همكحب مهنيب يضقي" :هلوقف ؟دحاو ءيش مكحلاو ءاضقلا :لاقي ام باوج ىلإ ةراشإ :هلدع يأ

 «لدعلا ىيعمب مكحلا نأ :باوحللا لصاحو .؟هانعم امف ؛هبرضب برضي ديز :لاقي الو ؛همكحب مكحي وأ هئاضقب يضقي

 (لمدلا ةيشاح) .هبنحي هعيدقت ىلوألا ناكف "زيزعلا" ىلع عيرفت :لإ نكمي الف .لدعلاب اسبلتم يأ ؛ةسبالملل ءابلاو
 للع "نيبملا قحلا ىلع كنإ" :هلوقبو .نيدلا ءادعأب ةالابملا ةلقو هللا ىلع لكوتلاب هرمأ :2! هللا ىلع لكوتف
 قيقح قحلا بحاص نأ نايب هيفو .كش هب قلعتي ال يذلا حضاولا نيدلا وهو .جلبألا لا ىلع هنأب ءلكوتلا

 اوهبش نوعفتني هب الو .نوعمسي ام نوعي ال اوناك امل :خ2! ىتوملا عمست ال (كرادملا ريسفت) .هترصنبو هللاب قوئولاب

 «قيرطلا نولضي ثيح يمعلابو .نوعمسي الف مهب قعني نيذلا مصلابو «ساوحلا حاحص ءايحأ مهو «ىتوملاب
 اولو اذإ" :هلوقب مصلا لاح دكأ مث .ىلاعت هللا الإ ءارصب ةاده مهلعجيو ءمهنع كلذ عزني نأ دحأ ردقي الو
 (كرادملا ريسفت) .هتوص كاردإ نع دعبأ ناك - اربدم هنع ىلوت نأب - يعادلا نع دعابت اذإ هنأل ؛"نيربدم
 ىتوملاك مهفوك نإف ؛مهتياده يف 25 يبنلل عمطلا عطقو ءرافكلا قح يف ةدراو ةيآلا هذه :ىتوملا عمست ال
 ىلع نوعوبطملا دارملاو .تايآلا نم مهيلع ىلتي ام مهعافتنا مدعل ؛ىتوملاب اوهبش امنإو ؛عمطلا عطقل بجوم
 يف ةلالد الو ."حورلا" نم ًاصخلم «ناميإلا نم اهيف نكي مل ام لخدي الو ءرفكلا نم اهيف ام جرخي الف ءمهولق
 يف ةدراو ةحيحصلا ثيداحألاو .ةلهجلا ضعب امي لدتسا امك «ءايحألا مالك ىتوملا عامس مدع ىلع ةيآلا هذه

 .بائطإلل افوخ ؛اهركذن الو «ىتوملا عامس باب



 لمدلا ةروس 5" * نورشعلا عزا

 اَوْلَو ,ءايلا نيبو اهنيب ةيناثلا ليهستو «نيتزمهحلا قيقحتب اذإ َءاَعّدلا نايا ندا
2 

 َّلِإ لوبقو ماهفإ عامس ُعِمَسُم امنإ َرِهَِلَلَض نَع يِجُعْلا ىدني تن آَمَو (ج » َنيِريَذَم
 لوقلا َعَقَو اذِإَو .هللا ديحوتب نوصلخم , 2:0 َوُملَسُم مُهف نآرقلا اَنِتَياَكِب ْنِمْؤَي نَم

 ةبئان اهمالك ةلمج نم مهل لوقت «ةيبرعلاب اهجورخ نيح نيدوحوملا ملكت يأ ُهفَكُت ضزألا نب 915 عل جر رافكلا ةلمج يف مه لزنب نأ باذعلا قحجيت 7

 قطني تلهس اذإ اُهإف ؛ةحوتفملا فالخب ,ةروسكم اهنأل كلذو ؛ءايلاو ةزمهلا نيب ةطسوتم امّب قطني يأ :ءايلا نيبو اهنيب

 (نيلامكلا ريسفت) :ىلو اذإ ائيش مهفي ال مصلا نإف :نيربدم اولو (لمجلا ةيشاح) .ةففخملا ةزمهملاو ةئيللا فلألا ام

 ةفراشم دارملاو .هلوصح هعوقوو «ةعاسلا مايق نم هب اودعو ام وهو ءهقلعتم لوقلا م دارملاو :لوقلا عقو اذإو

 نم اهيف امو ؛ةعاسلا ءيجمم. ةيركلا تايآلا نم قطن ام لوقلاب دارملاو :"دوعسلا يبأ" فو (ريبكلا ريسفتلا) .ةعاسلا

 بضغلا بجو هانعم :ليقف ؛'لوقلا عقو' نيعم يف فلتخاو :"يبطرقلا" يف قواسم اوناك يلا لاوهألا نونف
 اذإ ضم يردخلا ديعتم وبأو رمع حبا لاقو .نوسوي آل ب مهيلع لوقلا قح :دهاجم لاقو .ةداتق هلاق ؛مهيلع

 لوقلا عوقو :هن#د دوعسم نبا هللا دبع لاقو .مهيلع طخسلا بجو ركنملا نع اوهني ملو فورعملاب اورمأي م
 (لمجلا ةيشاح) .نآرقلا عفرو «ملعلا باهذو «ءاملعلا توم نوكي

 نآرقلا ف ءاج ام رثكأو :"نايبلا حور" يف لاق ءلوقلل ريسفت باذعلاو ء'عقو" ريسفت "قح" :خلإ باذعلا قح

 ,تاناويحلا ةدع هبشت «ةقلخلا ةفلتخم اهإ :ليق :ةباد مه انجرخأ .دئادشلاو باذعلا يف ءاج "عقو" ظفل نم

 متاخو ىسوم ىصع اهعمو «فئاطلا نم :ليقو ءرجحلا نم :ليقو «عمج ةليل هن جرختف ءافصلا لبح دعضتت
 ؛رفاك هجو ف تكنتو ءاضعلاب نموملا برضت «براه اهزجعي الو بلاط اهكردي ال ؛مالسلا امهيلع ناميلس

 تدرأ نإو ”تاجرحع ةثذاث ةيادلل نوكت" ::لاق هك هبع ةعيرس يبأ نع ليفطلا ىبأ نع كردعسملا يقف :مكانلا ةاؤر

 (نيلامكلا ريسفت) ."ليزنتلا ملاعم"ب كيلعف ليصفتتلا
 ؛"انع" :اهوق ءاهمالك ةلمج نم مهل لوقت يأ ؛لتاقم نع لقن اذك "ةيبرعلاب" .نيدوجوملل فرظ :اهجورخ نيح
 (نيلامكلا ريسفت) .هللا لاق :ممهل لوقت يأ ءانع ةياكح يأ

 نأب ءانع هلوقت امل ةلقانو ةيكاح افوك لاح يأ «فوذحمع قلعتم "انع" :هلوقو ."مهملكت"ل ريسفت :مه لوقت

 اهوط نأ يورو .لاجدلل رابخألا اهسسجتل ؛ةساسجلا ةبادلا مساو ."لمحلا" نم «خلإ سانلا نإ :هللا لاق :لوقت

 .ءشيرو (سوماقلا.ةنيللا شيرلاو رعشلا راغص -ةكرحم- :بغزلا) بغزو ةعبرأ مئاوق اهو ءاعارذ نوتس

 - ةمرح دجاسملا مظعأ نم" :لاقف اهجرخم نع لئس لع هنأ يورو .بلاط اهكردي الو براه اهتوفي ال «ناحانجو



 لمنلا ةروس 1 نورشعلا ءزجلا

 ارق "بلكت دعي عابلاا ورتب "نأ" ةزمه حتف :ةءارق يفو «ةكم رافك يأن يمال نإ

 باسحلاو ثعبلا ىلع لمتشملا نآرقلاب نونمؤي ال يأ م29 نوئقوي ال اَنِتَياَكب

 امك «رفاك نمؤي الو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا عطقني اهجورخبو «باقعلاو
 ةطيمس ةدكافلا يدع

 رشح عام رك ذاَو ير رمل سس وب ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ
 زف هع 4 رد وأ هد

 ” باسحلا ميم ا «نوقاسي 1 ف ىلإ ا 3 نوعسي .يأ
 حب

 هيف امأ املع ابب مكبيذكت ةهج نم أوطيِخحت ّمْلَو ىتّياَِب يئايبنأ متّتبدكأ :مهل ىلاعت , #6 5 اا ه1 6 5 2 نع نت هيك تح 8 0 2

 + ترمس ةحم يوقد دسم دام هع ام قضت تعال تاسع تضصم ةام ,ةيماهفتسالا "ام" يف "مأ" ماغدإ

 متاخو ىسوم اصع اهعمو جرخت انفأ يورو .افصلا نم جرخي :ليقو ؛"مارحلا دجسملا تعي ىلاعت هللا ىلع -
 يأ - هينيع نيب بتكيو ؛ههجو ضيبيف ءاضيب ةتكن نمؤملا دجسم يف اصعلاب تكنتف «مالسلا امهيلع ناميلس

 لوقت مث ,"رفاكوه" هينيع نيب بتكيو .ههجو دوسيف ءادوس ةتكن رفاكلا فنأ يف متاخلابو ؛"نمؤم وه" - هتهبح
 .هريغو "نايبلا حور"و "يواضيبلا" يف اذك ءرانلا لهأ نم «نالف اي تنأو «ةنحلا لهأ نم «نالف اي تنأ :مهل

 نأ لمتحي ءابلا هذه مث «ءابلا ريدقت ىلعف حتفلا امأف ءرسكلاب نوقابلاو «"نأ" حتفب نويفوكلا أرق :خإ سائلا نإ

 يأ ؛حرجلاو ثيدحلا نم :هيينعمب 'مهملكت" نوكت نأ زوجي نيريدقتلا ىلعو «ةيببس نوكت نأو «ةيدعم نوكت

 ءافتنا ببسب مهمست وأ ظفللا اذه مهمست يأ سانلا نأب مهحرحت وأ ءسانلا نأ ببسب وأ سانلا نأب مهثدحت

 (لمجللا ةيشاح) .فانيتسالا ىلعف رسكلا امأو .ناممإلا

 يأ "بئان ىقبي الو" :هلوقو اا وسؤال بتقاق لرورلا# .ىتقني الوب ةاذظحدلعي ةعاسلا يف :ركنملا نع يهنلاو

 «ةاصعلا نم بئات ةبوت لبقت ال يأ "بئات الو" «هتلفغ نم ظقيتي يأ هللا ىلإ بوني نم تقولا كلذ يف دحوي ال
 نم "بذكي نمم" :هلوقو .ةيضيعبت هذه "نم" :ةمأ لك نم (لمجلا ةيشاح) .هنامإ لبقي ال يأ ءرفاك نمؤي الو
 عيمج نأل ؛روصق ريسفتلا اذه يفو انايب ةعقاولا "نم"ل ريسفت "مهؤاسؤر مهو" :هلوقو ؛جوفلل ةينايب هذه

 (لمجلا ةيشاح) .ركذ ام مهمكح - نيعبات وأ ءاسؤر - نيبذكملا
 ةقيقح اأو ءاههنكب مكملع طيخحي اظن اهيف نيرظان ريغ «يأرلا ئداب امي متبذك يأ لاحلل واولا :اوطيحت ملو

 (يواضيبلا ريسفت) .اهققحتل ؛ناهذألا ءاقلإ مدعو ءامب بيذكتلا نيب متعمجأ يأ فطعلل وأ ءبيذكتلا وأ قيدصتلاب



 لمنلاةروس 00 ع | نورشعلا ءرجلا

 ِمِيَلَع باذعلا قح ُلْوَقْلآ َّعَقَوَو ؟مترمأ امميج جب َنوُلَمْتَت خدم يدلا ام يأ لوصوم اَذ

 نقلت اَكلَمج انآ اوَرَيَرَلأ .مه ةجح ال ذإ 2: َنوَقِطنَي ال َمُهَق اوكرشأ يأ أوملَظ اَمب

 َكِلَذ ىف سرِإ هيف اوفرصتيل ؛هيف رصِنُ نعي را مهريغك هيف أوُنكَسَيِل لمْل
 يف امب مهعافتنال ؛رك ذلاب اوصخ 7  َنوُنِمْؤُي مقل ىلاعت هتردق ىلع تالالد ٍتيآل

 ليفارسإ نم ىلوألا ةخفنلا «نرقلا روّصلآ ىف ُحفنُي َمْوَيَو .نيرفاكلا فالخب نامإلا

 ...... «توملا ىلإ يضفملا فوخلا اوفاخ يأ ضال ىف نَمَو ٍتاونَمَسلأ ىف نم عزفف

 متنك يذلا ءيشلا يأ أ ءةلص اهدعب امو ةةريغغ لوضصوم "اذ"و ؛أادتبم ةيماهفتسا "ام" نأ ديري :يذلا اه يأ

 يضاملا نأل ؛هللا ملع ف هلوصحل ؛يضاملاب ربع امنإو .هعوقو برق يأ :لوقلا عقوو (نيلامكلا ريسفت) .هنولمعت
 باذعلاو «يزخلاو حئاضفلاب نآرقلا ديعاوم "لوقلاب" دارملاو .امي هتطاحإل ؛دحاو هللا ملع يف لابقتسالاو لاحلاو

 (يواصلا ةيشاح) .رافكلل كلذ ريغو مئادلا

 هيلع لد اضيأ فذح "ارصبم راهنلاو" :هلوق يفو ؛"ارصبم راهنلاو" هيلع لدي ءاملظم يأ ,فذج هيف :خلإ انلعج
 (لمجلا ةيشاح) .كابتحا مالكلا يفف "هيف اوفرصتيل" :هلوقب حراشلا هل راشأ «هيف اوكرحتيل يأ "هيف اونكسيل"

 :لاعت لاق وطلاب سولا ةروس قوت ىفلاب انه اضع رسغ ءعررفلا ةحيقنو «قعسلا ةعتل ىعبصو يأ :ةخفنلا
 ادع ام يح لك تومي اهوصح دنعف ((58:رمزلا) ضرألا يف ْن مو ِتاَواَمَسلا ىف ْن مه ف نوعا يف خفنَو#

 امنإ :ليقو .ةنس نوعبرأ امهنيبو «ناتنثا ةخفنلاف .اتيم ناك نم لك ايحي اهدنعف ةيناثلا ةخفنلا امأو .ئيثتسا ام

 لوقلاو ءءايحإلا ةخفنو «توملا ةخفنو .اهلهأب ضرألا جترتو لابحلا ريست نيح كلذو :ةلزلزلا ةخفن :ثالث

 هيف ىلع هعضاو وهف «ليفارسإ هاطعأو هللا هقلخخ ءرون نم نرق هنأ :روصلا يف حيحصلاو .روهشملا وه لوألا

 ىمسيو «ضرألاو ءامسلا ضرعك هيف ةرئاد لك مظعو «ةخفنلاب رمؤي م رظتني «شرعلا ىلإ هرصبب صخاش
 (يواضلا ةيشاح) .نميلا ةغل يف "قوبلا"ب

 ءايبنألاك هربق ف يح هنكل اتيم ناك وأ ءتوم هل قبسي مل تقولا كلذ ايح ناك نم لك يأ :خلإ عزفف
 ءامغإلاو يشغلا ىلإ مهب يضفملاو :لاقيف هيلع دازيو ءءايحألا قح يف اذه "توملا ىلإ يضفملا" :هلوقو ءءادهشلاو

 ءالؤهف «توملا ىلإ يضفملا عزفلا نم ءانثتسا "ليئاكيمو ليئربج يأ" :هلوقو ,مهروبق يف ءايحألا تاومألا قح يف
 نم ءاتكتسا اذه "ءادهشلا مه :ان سابع نبا نع" :هلوقو «نيتخفنلا نيب نوتومي امنإو «ىلوألا ةخفنلاب نوتومي ال

 (لمجلا ةيشاح) .ىلوألا ةخفنلاب مهيلع ىشغي ال ءادهشلاف «- ءامغإلا يأ - يشغلا ىلإ يضفملا عزفلا



 لمدلا ةروس تفل ش نورشعلا ءرجلا

 يأ 21 ف لإ هعوقو ققحتل ؛يضاملاب هيف ريبعتلاو 4 قعّصفإ# ىرحخأ ةيآ ف امك

 مه ذإ ؛ءادهشلا مه :امثذ سابع نبا نعو .ليئارزعو ليفارسإو ليئاكيمو ليئربج

 مهئايحإ دعب مهلك يأ ءهيلإ فاضملا نع ضوع هنيونت ّلُكَو 4َنوَقْزرُي مهب َدنِع ٌءآيحأ»
 نايتإلا ٍِْث ريبعتلاو .نيرغاص 7 نيرجاد لعافلا مساو لعفلا | ةغيصب هنأ ةمايقلا موي

 ةفقاو َةَدِماَج اهنظت اَيَسْحَخ ةخفنلا تقو اهرصبت َلاَبََلَأ ىَرَتَو .هعوقو ققحتل ؛يضاملاب

 عقت يح هريس ريست يأ حيرلا هتبرض اذإ رطملا ٍباَحّسلآَرَم ٌرُمَت َىِهَو اهمظعل اهفاكم

 هللا َعَنُص ًاروشنم ًءآبه ريصت مث ءنهعلاك ريصت مث «ةثوثبم امب يوتستف ؛ضرألا ىلع
 0 ياعلي اخ لانج ذب ان لإ ديبي (هلبق ةلمحلا نومضمل دك وم ردصم

 (2) توقفت اَميرميح هن هعنص ِءْىَس لك مكحأ َنقنَأ ىنأأ اعنص كلذ

 نع لقن اذك «ليئربج مث ليفارسإ مث ليئاكيم حور ضبقي مث «ةعبرألا ءالؤه الإ ةخفنلا دعب ىقبي الف :خلإ ليئربج
 جرخأ ام كلذ ديوؤيو :امن5# سابع نبا نععو (نيلامكل ريسفت) .روحلاو شرعلا ةلمح مه :ليقو «لتاقمو يبلكلا
 :لاق ؟مهقعصب هللا أشي مل نيذلا نم ليئربج تلأس" :لاق دعي هنأ هذ ةريره يبأ نع هححصو مكاحلاو ىقهيبلا
 ناكس نم عقو امنإ ءانثتسالا نأل ؛ءادهشلا ادع ام يميلحلا فعضو ".هشرع لوح مهقايسأ نودلقم ؛ءادهشلا مه

 نم ةعبرألا ةكئالملاو ء«تاوامسلا قوف هتلمحو شرعلا نأل ؛امههاكس نم اوسيل شرعلا ةلمحو «ضرألاو تاوامسلا

 (نيلامكلا ريسفتز .تاوامسلا قوف نانجلا اذك و ,شرعلا لوح نيفاصلا
 عزفلا نإ :لاقي امع باوج :خلإ ريبعتلاو (نيلامكلا ريسفت) .نيقابلل ءاتلا مضو ةزمحلا دم يأ :لعافلا مساو

 هملعل ةبسنلاب لابقتسالاو لاحلاو يضاملا نأل ؛عقاولا ةلزنم لزن هققحتل هنأب :باحأف ؟يضاملاب رّبع ملف لبقتسم

 لكو «ريبك مسج لكو ؛ميظع ءيش لك نأل كلذ :خلإ اهمظعل (يواصلا ةيشاح) .هب ملعلا قلعتل ؛دحاو ىلاعت
 ريس كلذك ءرئاس وهو افقاو رظانلا هبسحي وهف هفارطأ نيب ام دعبو ءهمظعو هترثكل ؛رصبلا هنع رصقي ريثك عمج

 (لمجلا ةيشاح) .همظعل ؛ىري ال باحسلا ريس نأ امك اهمظعل ؛ىري ال ةمايقلا موي لابحلا

 .هرهاظ ىلع ظفللا ءاقبإ :باوصلاف «لوقنملا الو لوقعملا الو ةغللا قفاوي ال ريسفتلا اذه :يراقلا لاق :خل ! رطملا

 .ءيشلا ةراثإو قيرفتلا :ثبلا «ةتتفتم :ةثوفبمه (لمحلا ةيشاح)



 لمنلا ةروس ظ / نورشعلا ءزجلا

 هلإ ال يأ ةئَسَحلاب َءاَج نم .ةعاطلا نم هوايلوأو ؛ةيصعملا نم هؤادعأ يأ ءاتلاو ءايلاب

 ريخ لعف ال ذإ ؛ليضفتلل سيلو ءاهببسب اهببسب يأ اَنْيِم باوث ّرَيَخ ءُهَلَف ةمايقلا موي هللا الإ

 فاضالاب مؤ عَ امي نوّؤؤاجلا يأ مهو اَهِلاَْمأ رشح :ىرحأ ةيآ فو ءاهنم
 )الأنعام:.١3(

 ةم.اءء.ء.ء.ي.ي.ي.......6..2..2ميملا حتقو انونم عزف'و ءاهحتفبو ميملا رتشسا او

 ميهاربإ ناك و :رشعم وبأ لاق : هللا الإ هلإ ال 7نيلامكلا ريسفتإ ..ركب يبأو ريثك نباو ورمع يبأل ةيتحتلا :ءايلاب

 (نيلامكلا ريسفت) .ةعاط لك :ليقو .هللا الإ هلإ ال :ةنسحلا نأ ئثتسي الو فلحي

 باوثلا وهو «ةمايقلا موي ريح ةنسحلا كلت نم هل نعي «هيلإ ريخلا لصي اهنمف :ام©5 سابع نبا لاق :خغإ ريخ هلف

 . "هللا الإ هلإ هل" ,لوق' نيم اري عيش سيل هنأل ةالف :ناعإلا نم ريح ءىش.هل:نوكي نأ امأ «باذعلا نم نمآلاو

 نب دمحم لاقو «(77:ةبوتلا) ُرَبكأ هللا نم َناَوضَرَو :ىلاعت لاقو هللا ناوضر يأ "اهنم ريخ هلف" :ليقو
 اهو ءاذعاصفق ارشع ةدحاولاب .ىلاعت هلل 7 :فاعضألا نعي "اهنم ري هلق" ةديز نب نهكرلا :كيقو بغك

 ناطيشلل نأ :اهنمو «فاعضألا نع لأسي الو هلمع نع لا معلا نأ :اهنم ءصئاصخ فاعضألل نأل ؛نسح

 قاقحتسا ىلع ةنسحلا نألو ءفاعضأ يف موصخلل عمطم الو :؛فاعضألا ىلإ اليبس هل سيلو «هلمع ىلإ اليبس

 (ليزنتلا ملاعم) .ىلاعتو كرابت برلا مركب قيلي امك فيعضتلاو «دبعلا

 مسا "ريخ"ف يأ :حلإ ليضفتلل سيلو (نيلامكلا ريسفت) .ليضفتلل سيل «ةيليلعت "نم" ةملك نأ ديري :اهببسب

 ريق ةنسحاب»كيرأ نإ ليضقت ةقيع ةوكيتأ روضو ."لأةزلإ هنإ ل" 0 اريخخ ءيش سيل ذإ ؛ليضفت ريغ نم

 يقابلاو سيسخلاب فيرشلا هل تبث اذإ ءاهنم ريخ وه ام ءازخجلا نم هلف :اذإ ئعملاف «تاعاطلا نم ةملكلا هذه

 (نايبلا جور) - ةئام عبس لب ةرشعو «ينافلاب

 عفانو نويفوكلا أرقو .عفانو نييفوكلا ريغ هأرق "ميملا رسك , :هلوقو «"”موي" ىلإ "عزف" ةفاضإ يأ :ةفاضإلاب

 يأ ميملا يأ "اهحتف" :هلوقو «بارعإ ةرسك يأ "ميملا رسكو" :هلوقو :"لمجلا" فو ."يواضيبلا" نم «ميملا حتفب
 ئرق اذإف يأ «ةفاضإلا يف ةيناث ةءارق وهف ءويملا رسك ىلع فوطعم اذهو ,ئيبملا ىلإ "موي" ةفاضإل ؛ءانب ةحتف

 .ناتيعبس ناتءارق ءاهحتفو اهرسك ميملا يف زاج "موي" ىلإ "عزف" ةفاضإب

 ةثلاث ةءارق هذهف ريغ ال ميملا حتفو انونم "عزف"ب أرقيو يأ "ةفاضإلاب" ىلع فوطعم "انونم عزفو" :هلوقو

 :هلوقو ."وأ" نيعمب واولا :لاقي نأ الإ ؛ءانونم عزف وأ :لوقي نأب :حضوأ ناكل "وأ"ب ربع ولو ءاضيأ ةيعبس
 نئاك عرف يأ عرفلل ةفص وهو فوذخم وأ :"نونمآ" ل فرظ هنأ ىلع يأ (ةثلاث ةءارق ف يأ) "هيملا حتفو"

 نم ميملا رسك «رماع نباو عفانو ريثك نباو ورمع يبأل "ذئموي" ىلإ "عزف" ةفاضإب يأ :"ةفاضإلاب" .ذئموي

 (نيلامكلا ريسفت) .نييفوكلل "ذئموي" نم ميملا حتفو انونم "عزف"و ؛عفان ريغ نيروكذملل "ذئموي"



 لمدلا ةروس 4 نورشعلا ءزجلا

 :اتيكبت مهل لاقيو .لوأ 70 ' ينقل نع نئقرفلا 0و ؛هوحجب ولا

 اَمْنِإ :مهل لق . يصاعملاو كرشلا نم : ©: َنوُلَمْعَت ردك اَم ءازج الإ تروج ام يأ لَه
 ايندلا يف

 ءانمآ امرح اهلعج يأ اَهَمّرَح ىلا ةكم يأ ةَدَبْلا هِذَه بر َدّْبَعَأ نأ ترم دي ا دع علا ىلا ف7
 ءاهالخ ىلتخي الو ءاهديص داصي الو .دحأ اهيف ملظي الو «ناسنإ مد اهيف كفسي ال

 يف ةعئاشلا نئفلاو باذعلا مهدلب نع هللا عفر يف اهلهأ شيرق ىلع معنلا نم كلذو
 ص كس ]1 ًء تع دس 2 يك 2 57 م

 ّنِم نوكأ نأ ُتَرِمَأَو هكلامو هقلاخو 10 دا“ ويك قات ىلاعت َهْلَو برعلا دالب عيمج

 9 ناععإلا ىلإ ةوعدلا ةواللف كيلع َناَءَرَقْلا أَولتأ ْنأَو .هديحوتب هلل 2 د َنيِعلْسُمْل را

 ةدشلا نم جاعزنالاو ةبيهلا مدقتملا عزفلابو «باذعلا نم فوخلا انه عزفلاب دارملاو .ءيش يول يأ :نونمآ

 تبكف" ةنيرقب :كرشلا يأ (يواصلا ةيشاح) .انه هيفنو مدقت اميف هتابثإ نيب يقانت الف ؛مويلا كلذ يف ةلصاحلا

 "هللا الإ هلإ ال"ب ةنسحلاب ءاج نم" :دوعسم نبا نع امهطرش نم هححصو مكاحلا ىور «"رانلا يف مههوجو
 (نيلامكلا ريسفت) ."كرشلاب ةئيسلاب ءاج نمو
 يه هللا ةدابع نأ ىلإ ةراشإ ؛داعيملا ف لصحي ام نايب دعب ءركذ ام مهل لوقي نأب هني رمأ :2إ ترمأ اغغنإ
 .مهاصقن بجوي امع مهعوجرو «مهسفنأ رمأب مهمامتها كلذ نع ببستيف ءاورفك وأ اونمآ هل تاذلاب ةدوصقملا

 دانسإ نأل ؛"ةنيدملا تمرح ينإو ةكم مرح ميهاربإ نإ" :هي هلوق هضراعي الو «برلل ةفص :خإ اهمرح يذلا
 (يواصلا ةيشاح) .هراهظإو كلذب هرابخإ رابتعاب ميهاربإل ميرحتلا دانسإو ؛هئاضقو همكح رابتعاب هلل ميرحتلا

 يأ .طقف شيشح :هل ليق سبي اذإف ءابطر ماد ام شيشحلا وه :هالخ عطقي الو علقي ال يأ :لإ ىلتخي الو

 يأ «ءشيرق نم لدب رجلاب "اهلهأ" .شيرق ىلع معنلا نم كلذو .ءبطرلا ًالكلا وهو -رصقلاب - اهالح عطقي ال
 يف ةنوزخملا ةقئارلا هقئاقح يل فشكنتل ؛هتوالت ىلع بظاوأ يأ :نآرقلا ولتأ نأو (نيلامكلا ريسفت) .ةكم لهأ

 ىلع اهيبنت كلذ نوكيف ؛داشرإلا ةينثتو «ةوعدلا ريركت قيرطب سانلا ىلع هتوالت ىلع وأ ءأئيشف ائيش هفيعاضت
 يدتهي امنإف ىدتها نمف" :هلوق ئيعمف ءىرخأ ةزجعم راهظإ ىلإ ةجاح ريغ نم «داشرإلاو ةيادهلا يف هتيافك

 هعابتاب ىدتها نمف لوألا ىلعو ؛ماكحألاو عئارشلا نم هيف ام لمعلاو هب نامبإلاب ىدتها نمف ذئنيح "هسفنل

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .يلإ ال هيلإ ةدئاع هئادتها عفانم امنإف «نآرقلا ةوالتو مالسإلاو ةدابعلا نم ركذ ام ف يايإ



 صصقلا ةروس كلا نورشعلا ءرجلا

 َلَض نَمَو هل هئادتها باوث نأل ةاهلجأل يأ يفت ىو اَمنِإَف هل ئَدَقْهَأ نَمَ
 سيلف «نيفوحملا مج © َنيِرِذِمُمْلا َنِم أنأ اَمنإ هل لقق ىدملا قيرط أطحأو ناميإلا نع

 تيوفرعتف وِجسَياَ كريس هلي دما لقو لاتقلاب رمألا لبق اذهو :غيلبتلا الإ ىلع

 هللا مهلجعو «مهرابدأو مههوجو ةكئالملا برضو يببسلاو لتقلا ردب موي هللا مهارأف

 يهقوا مهلوج انف « فاتلاوءاياب َنوُلَمَعَت اع لِفَعِب كبَر اَمَو رانلا ىلإ

 ورمع ىلال

 نيذلا# الإو «ةفحجلاب تلزن «ةيآلا ضر. رف يذلا نإإ الإ ةيكم صصقلا ةروس
 ةيآ نونامثو نامث وأ عبس يهو «©#نيلهاجلا يغتبن ال9 ىلإ *باتكلا مهانيتآ

 ميِحّرلا ِنَمَحّرلا هللا مسي

 ةروسلا هذه تايا
 ١ 2م مك هع 5 لدا ول تايالا هذه يأ َكلت كلذ هدارم ملعأ هللا م رحسأ

 وه "لض نمو" باوج نأ ىلإ اذمي راشأ :! هل لقف ."نامبإلا نع لض نمو" :هلوق ليلدب نامبإلل يأ :هل ىدتها نمف
 (لمجلا ةيشاح) .ةيلع هلالض لابوف ىأ افوذحم باوجلا لعجب نم رهظأ اذهو ءهردق انهك ف وذحم طبارلاو عةذعب ام

 .رابخالا ئيعم ردصم صصقلا نأل ؛هللا نع ةيورملا راجل و تاياكحلا ىلع اهامتشال كلذب تبيع :صصقلا

 (يواصلا ةيشاح) .ىسوم ةروس اضيأ ىمستو

 تلزن" :هلوقو :(85:صصقلا) يِداَعَم ىلإ كداّرل | َنآءقلا َكِئلَع َضَّرَف يذلا نإ :ىلاعت هلوق الإ يأ :خلإ يذلا نإ الإ

 قيرطلا ىلإ عجر املف «بلطلا ةفاخم ؛قيرطلا ريغ ء يف ارجاهم اليل راغلا نم هلي يبلا جرح : لئاقم لاق "ةفححلاب

 كيبلع َضّرَف يذلا نإ :لوقي هللا لإ ٠ تع ليربح هل لاقف ءاهيلإ قاتشاف كو ىلإ قيرطلا فرع ةفحجلاب لزنو

 ؛ةفحجلاب ةيآلا هذه تلزن :سابع نبا لاق .اهيلع ارهاظ ةكم ىلإ يأ (85:صصقلا) ب ٍداَعَم ىلإ اور | نآْءَقْل

 ةمركعو ءاضيأ دهاجم نعو «توملا ىلإ "داعم ىلإ" :سابع نبا نع ديعس قورو (ةيندم الو ةيكه تسيلف

 ."يطرقلا" نم ؛ةمايقلا موي ىلإ كدارل ئعملا نأ :نسحلاو يرهزلاو
 عجر املف ؛بلطلا ةفاخم ؛قيرطلا ريغ يف ارحاهم اليل راغلا نم #52 هللا لوسر جرخ نيح يأ :ةفحجلاب تلزن

 عجج ري هثأب هل اريشبتو ةيلست ةيآلا هذه تلزنف ءاهيلإ قاتشاف ةكم 8 قيرطلا فرع ةفحجلاب لزنو قيرطلا ىللإ

 - .:رفاشملا عيدون دنع نيف راعلل ةيآلا هله لامعتسا حص انه نمو عج نم نسحأ فكك وهو- هدوع ناكم ىلإ



 صصقلا ةروس نض نورشعلا ءزجلا

 ربخ ان نِم فليلع ضقت ًاوُلعَت .لطابلا نم قحلا رهظملا م نيبملا نم" عم ةفاضإلا

 َنِإ .هب نوعفتنملا مهأل ؛مهلحأل (2) َتوُئِمْؤُي موق قدصلاب قحاب َترْوَعَرِفَو ْىَسوُم

 ُفِعْضَتَسي هتمدخ يف قرف اعيش اهَلْهَأ َلَعَجَو رصم ضرأ ضَرَأْلا ىف مظعت اَلَع ََوَعَرِ
 نهيقبسي هوَ «سشتتو نيدولولا جعئاتتأ ٌحْبَدُي ليئارسإ ون مهو مح ٌةَفياَط
 ككلم باهذ ببس نوكي ليئارسإ يب يف دلوي ادولوم نإ :هل ةتهكلا ضعب لوقل وايعأ

 ا

 ىف اوفيطتسا تو :ذلا ىَلَع نمت نأ ٌديِرَُو .ةريغو لتقلاب 6-2 95 نيدسفملا نِم تراكد 3

 ُمُهلَعِحَتَو «ريخلا يق يف مهب ىَدَتَقُي .ءاي ةيناثلا لادبإو نيتزمح ا قيقحتب هم أ اَعحَو ضَرَألا

 ََوَعَرِف َىَرْبَو ماشلاو رصم ضرأ ضَرألأ ىف حط َنُكَمُتَو با ذيلا تريئرولا
 رثك دلل .نوتلاب

 ام ِمُهَنِم ةثالثلا ءامسألا عفرو دارو ةيتاحسلا رصف 6 ري ةءارق يفو امه َدوُنُجَو َنْمَهَو

 ع ناماهو نوعرف يىلعو

 .هيدي ىلع مهكلم بهذي يدنا ولولا نم وقلق مق 5. روزدحت أ راك

 لبق لزنت مل اهل ؛ةينده و ةيكف تسل ةروسلا هذهو . حيحص لكف عةرخآلا :ليقو .توملا داعملا :ليقو -

 (يواصلا ةيشاح) .قيرطلاب تلزن لب ءاهرارقتسا دعب لزنت ملو «ةرجهملا

 انيك كيلخ ىلع :ةريدعتامىسوع اي نم" :هلوق يهو ؛هتفص هيلع تلد افوذحم هلوعفم نوكي نأ زوحي :خ ! ولعن

 (لمجلا ةيشاح) .ىسوم أبن كيلع ولتن يأ ءشفحألا يأر ىلع ةديزم "نم" نوكت نأ زوجيو .ىسوم أبن نم

 (كرادملا ريسفت) .ةيدوبعلا يسنو ؛هسفنب رختفاو ربكتساو ؛ملظلا يف دحلا زواجو ىغط يأ :الع

 تلمتشا نيح سدقملا تيب نم تلبقأ اران نأ ايؤر ىأر نوعرف نإ :يدسلا نع ريرج نبا جرحخأ :خلإ ءايحأ
 نورجزي نيذلا مهو- ةذاملاو ةفاقلاو ةنهكلاو ةرحسلا اعدف ؛ليئارسإ نب تكرتو طبقلا تقرحأف ءرصم تويب

 نأ ليئارسإ نب رمأف ءرصم كاله ههجو ىلع نوكي لحر دلبلا اذه نم جرخي :اولاقف «هايؤر نع مهأسف -ريطلا

 (نيلامكلا ريسفت) .تكرت الإ ةيراج مهل دلوي الو «هوحيذ الإ مالغ محل دلوي ال

 نكمتي اناكم ءيشلل لعجي نأ :نيكمتلا لصأ :نكمنو (نيلامكلا ريسفت) .ريثك نباو ورمع يبأو عفانل :خلإ لادبإو
 نإو ىلوألا تناك تديعأ اذإ ةفرعملا نأ لصألاو :ماشلاو رصم ضرأ (يواضيبلا ريسفت) .طيلستلل ريعتسا مث «هيف

 (نيلامكلا ريسفت) .ركذ ام ىلإ هفرص ماشلا يف مهل مهرارقتسا ةنيرق نكل طقف رصم ةدارإ يضتقي ناك



 صصقلا ةروس "ل و نورشعلا ءعزجلا

 بلا : 1 1 ْ د 7 أ . 1 1 7

 هتدالوب رعشي ملو ءروكذملا دولوملا وهو ََسوُم ِرْمَأ ْنلِإ مانم وأ ماهإ يحو اَئيَحَوَأَو
 5 سلا نلمح ' ع نإ دم 2ع 200 2 2 ك2 + ع 1

 هقرغ ىفاخت الَو لينلا يأ رحبلا ميلا ىف هيقلأف ِهيلَع تفخ اذإف ِهيِعِضَرَأ نأ هتخأ ريغ

 رهشأ ةثالث هتعضرأف 2: هيو 2-22 انو“ ُهوُلِعاَجَو كَل هود نإ هقارفل ا لَو

 هيف هل دهم ءلحاد نم راقلاب ّيلطم توبات يف هتعضوف هيلع تفاخو .ىكيي ال

 ناوعأ لاَ ليللا ةحيبص ثوباتلاب مُهَطَقَتْلاَف .اليل لينلا رحب يف هتقلأو هتقلغأو

 : م ف ا م
 انبل هماهإ نم صمب وهو هنم ىسوم جرخأو حتفو «هيدي نيب هوعضوف َرَوَعَرَف

 هع 2 ... .مهءاسن دبعتسي اَنَرَحَو مهاجر لتقي اَوَدَع رمألا ةبقاع فرمفل نوكتيل

 لاقو ءاهمانم 2 ال وق 5 :ةقرف تلاقف ( ىبس وه مأ مك يبحولا ديب فلتخا : ”يبطرقلا" قو ها هاشإ يحو

 ال مالعإ يحو وه اذه ىلعف ءكلذب ليئربج اهاتأ :لتاقم لاق ءاض لثمت كلم ناك :ةقرف تلاقو ءامالإ ناك :ةداتق

 5 اهك بص نايأ 2 فو ءاخ راي اهمساو : ىس وم مأ . لمجا" 00 (ةيبل نكت ١ اههأ ىلع لكلا عمجأو ماهإ

 :"يبطرقلا" فو ."خورلا" نم ,"يناعملا نع" َْق انك -ءايلاب- دناحويو تولي دناح ولو .يليهسلل "في رغتلا"

 :ةياور يفو «موثلك :ىسوم تحأ مساو ؛بوقعي نب يوال نب ذتاه تنب اخول ىسوم مأ مسا ناك :يبلعثلا لاق

 :هلوق يف هيفن نيبو "هيلع تفح اذإف" :هلوق يف فوخلا تابثإ نيب ضقانتلا عفدنا ريرقتلا اذكب :خلإ يفاخم الو
 ٠ ببسغل مغ :فوخلاو .قرغلا فوحخ وه يفنملاو حبذلا ف وح وه حستملا لأ :عفدلا لصاحو ,"ىفاخت ايا و"

 فوخلا نيب قرفلا ام :لاقي نأ دري الف ؛ىضمو عقو رمأل هبيصي مغ نزحلاو ؛لبقتسملا يف هعقوتي رمأل ناسنإلا
 ةيآلا ةله ُِق عمج دق هنأ زجعملا مظنلا اذه نسحأ ام (لمجلا ةيشاح) ؟رحالا ىلع ايقرحأ فطع يح نزحلاو

 ."سوماقلا" يف اذك «نفسلا هب ىلطي دوسأ ءيش :راقلا :راقلاب .ناتراشبو ناربخو نايمنو نارمأ

 .اجولحم انطق هيف تشرفف ؛هيف هل شورفم يأ توباتلا يف يأ هيف ىسومل دهمم يأ «توباتل ناث تغل :خلإ دهمت
 اييبغ كوي نأ مهطاقتلا ةلع نأل ؛ةلعلل ال ةروريصلاو ةبقاعلل ماللا نأ ىلإ كلذب راشأ :رمألا ةبقاع ىف (لمجلا ةيشاح)

 طاقتلالا وحن ىلع «نزحلاو ةوادعلا وحن بترت ةيبشت رّدَقي «فرحلا ئيعم قلعتم يف ةيعيبت ةراعتسا ةيآلا يفف ءانبا وأ

 ردقف ماللا وعم قلعتم يناثلا بترتلاف «نيفرطلا ل معألا يتارتْلا قلطم عماجب (ئيبتلاو ةحا 5 ةيئاغلا ةلعلا بسد رغب

 ريعتساف ؛يئرخلا عم بترتلا وه يذلا ماللا يعمل هيبشتلا يربسف ةةبشملا ىلكلا بترتلابا هب ةبشملا ىلكلا بترتلا ةراعتسا

 (يواصلا ةيشاح) .يولملا هدافأ «ةنيرق نزحلاو ةوادعلاو «يئزحلا بترتلا يف لمعتساو ماللا ظفل



 صصقلا ةروس نيش نورشعلا ءزجلا

 نم لعافلا مسا ئيعمب انه وهو ءردصملا يف ناتغل | ءءازلا 5 ءاحلا مضب ةءارق يفو

 (2) تييِطخ اوُناَك اَمُهَدوُنْجَو هريزو َنّمدَهَو ب وَعَرِف ّنرإ "هنزحأ' بك "هنزح'
 هناوعأ عم مه دقو َرَوَعَرِف ُتَرمآِت َلاَقَو .هدي ىلع اوبقوعف ءنيصاع يأ ةئيطخلا نم

 ل هَ هاا ليدل فتم نيس يلقن ب وه «هلتقب
5 

 .لوألا مضبو نيتحتفب :انرح يأ ءرضسملا قف ناتغل انغو..ءعازلا عرق بلال سب قس :حلإ ةءارق يفو

 مضلاب انزح رمألا هنزح :"سوماقلا" يف لاق [ميمت ةغل هنزحأو «شيرق ةغل هنزح] :خلإ هنزح نم (نيلامكلا ريسفت)
 ىلع يأ هدي ىلع اوبقوعف «نيصاع يأ بنذلا ىعمب :خلإ ةئيطخلا نم .نيزحو نزحمو نوزحم وهف انيزح هلعج :هنزحأو
 (نيلامكلا ريسفت) .مهودع اوبر ثيح نيئطاخ يأ أطخلا نم :ليقو ءهاصعب رحبلا ةبرض نم اوقرغف ءىسوم دي
 نمز يف رصم نوعرف ناك يذلا ءديلولا نب نايرلا نب ديبع نب محازم تنب ةيسآ يهو :نوعرف ةأرما تلاقو
 ؛مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا تانب نمو ءاسنلا رايخ نم تناكو ."دوعسلا يبأ" نم ,التقع قيدصلا فسوي

 نبا نم ربكأ دلولا اذه :هبنج ىلإ ةدعاق يهو نوعرفل تلاقف ءمهيلع قدصتتو مهمحرت نيكاسملل امأ تناكو

 سيلو «ىرخأ ضرأ نم ىاتأ هنإ :هل تلاق افإ :ليقو ءيدنع نوكي هعدف «ةنسلا هذه نادلو حبذت تنأو «ةنس

 لبيب ةيبئاسو زال. اربسهوت :ليارس] قي تعرف
 نوكي نأ -ادح ديعب وهو :يباثلاو .نيع ةرق وه. ىأ رمضم ًادتبم ربح هنأ :امه رهظأ «كاهجج و هيف خا نيع ةرق

 .كلذ غاس اكل كرما ناك اك هنأ الإ ءاسولع الا ؟لاقي نأ اقنع ىضتقم ناكو «"هولتقت ال" ربخلاو ءأدتبم

 امه ناكل "كلو يل" نوعرف لاق ول" 2 يبنلا لاق .الف يل امأ كل نيع ةرق وه :نوعرف لاقف (لمجلا ةيشاح)

 (نيلامكلا ريسفت) .سيق نب دمحم نع ريرج هاور «"اعيمج
 .هلهأل عفنلا لئالدو نميلا لياخم هيف نإف :يرشخعزلا لاقو .نميلا رثأ هنيبج يف نأل يأ :حلإ انعفني نأ ىسع
 .اعافن هنوكب ةنذوملا ةباجنلا هيف تموت اهلعلو ءءاصربلا ءاربإو «ماهإلا عاضتراو ءرونلا نم تنياع امل كلذو

 .هينيع نيب رونو انبل هماهإب هعاضتراو هقيرب ءاصربلا ءرب نم تأر امل كلذو :"نايبلا حور" فو (لمجلا ةيشاح)
 امل افأك «نوعرف ةأرما مالك نم وأ ءرهاظلا وهو ىلاعت هللا مالك نم يه لهو «ةيلاح ةلمج :2إ! نورعشي ال مهو

 :"كرادملا" فو (لمجلا ةيشاح) .نورعشي ال كموقو كل لوقأ ام تنأ لعفا يأ اذك هل تلاق هلتقب اوراشأ الملا تأر

 اذك نوعرف ةأرما تلاقو ءانزحو اودع مهل نوكيل ؛نوعرف لآ طقتلاف :مالكلا ريدقتو .نوعرف لآ اهلاح وذو لاح

 ةيضارتعا ةلمج "ةيآلا نوعرف نإ" :هلوقو .هينبتو هنم عفنلا ءاجرو هطاقتلا يف ميظع أطخ ىلع مهنأ نورعشي ال مهو
 .نايبلاو ناعملا باحصأ دنع مالكلا اذه مظن نسحأ امو ؛مهئطخ نعمل ةدكؤم هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب ةعقاو



 صصقلا ةروس ْ 14 ظ هييبكقلا ءزججلا

 يأ هب هِدَبْتَل تَداَح ان يأ ف ولم اهيا (ةليقثلا نم ةففخم نإ هاوس م | اغرق

 2 َتيِيْؤُمْلا َنِم تروُكَتِل هانكس يأ ربصلاب اهِبلَق َْلَع اَنَطَبَ نأ اَلَوَل اهنبا هنأب

 ِهيِضُق ميرم ءِيَخأَلَتَآاَقَو .اهلبق ام هيلع لد "الول" باوجو هللا دعوب نيقّدصملا

 اسالتخا ديعب ناكم نم ٍبْنُج نَع هترصبأ هب َتَرُصَبَف هربخ يمل تح هرثأ يعبتا

 لبق يأ لبق نيم ٌعِضاَرَملأ ِهيَلَع انمَّرَحَو ءالبقرت اهفأو ءهتخأ اهنأ ت2 تروُرْعْمَي اَل ّمَهَو
 ىسموم

 د فمع هرم ماه اه ةورقلا #2 الب نر وابي يعطف هّمُأ ريغ ةعضرم يدث لوبق نم ةانعنم يأ هللا لذ مقر

 ىوس ءيش لك نع ايلاخ يأ [.نوعرف دي يف هعوقوب تعف# امل ؛عزجلا نم اهمهو امل ؛لقعلا نم ارفص] :اغراف

 مل هنأ اهملعل ؛نزحلا نم اغراف :ةديبع وبأ لاقو .ان/5 سابع نبا نع ريرج نباو مكاحلا ىور اذك ءىسوم
 يف ركفتلا نم يأ :هاوس امث (نيلامكلا ريسفت) .ليوأتلا لاوقأ عيمجل فلاخي هنإ :لاقو يربطلا كلذ درو «قرغي
 هلثق تنأ تيلوتو «هباوثو هرحأ كل نوكيف «كدبا نوعرف لتقي نأ تهرك :لاقو ناطيشلا اهاتأ هنأ درو امل ؛هريغ

 (يواصلا ةيشاح) .اهيلإ هب يحوأ ام تيسنو «هيف اقركف ترصحناو كلذل تنزحف ءرحبلا يف هتقرغأف

 امك ءابلاب يدعف ؛"حرصت" نيعم نمض [.حرفلا ةدش نم وأ نزحلا ةدش نم ءاهنبا هنأب رهظت يأ] :خلإ هب يدبنل

 لوعفملاو «ةيببس لب ةدئاز تسيل :ليقو «هرهظتل يأ لوعفملا يف ةديزم ءابلا :"نيمسلا" فو .حراشلا هل راشأ

 .يحولا ىلع وأ قسوم ىلع هدوع زوجت ريمضلاف ءيحولا ببسب وأ ىسوم ببسب لوقلا يدبتل يأ فوذحم
 ُبديَر ناهْرُب ىأَر نأ الْول اهب ٌمهَوؤ :هلوقك :؛تدبأل يأ فوذحم اههاوج :انطبر نأ الول (لمجلا ةيشاح)

 ."كيلإ هودار انإ" :هلوق وهو :هللا دعوب ."انطبر"ب قلعتم "نينمؤملا نم نوكتل" :هلوقو (7 4:فسوي)
 نأ كاحضلا نع يدرولملا ركذو :"يبطرقلا" يفو :خلإ ميرم هتخأل .اهنبا هنأب تدبأل :هريدقت :اهلبق ام هيلع لد

 : نك ةجيدخل لاق 225 هللا لوسر نأ راكب نب ريبزلا هاور ثيدح يف كلذ ءاج ؛موثلك :ىليهسلا لاقو «ةمثلك اهمسا

 :تلاقف ".نوعرف ةأرما ةيسآو ءىسوم تمحأ موثلكو «نارمع تنب ميرم ةنجلا يف كعم ٍنجوز هللا نأ ترعشأ"
 فوصوم ةفص هنأ ىلإ ريشي :ناكم نم (لمجلا ةيشاحإ .نينبلاو هافرلاب :تلاقف "معن" :لاقف ؟كلذب كربخأ هللآ

 .ءافتخا هب دارملاو .ةلتاخملاو ةرهنلا ف بالتسالا :سالتخالا :اسالتخا (نيلامكلا ريسفت) .فوذحم

 ؛هعنم دقف ءيشلا هيلع مرح نم نأل ؛السرم ازا وأ ةراعتسا امإ ؛عنملا نع زاحم ميرحتلا نأ ديري :خل ! هانعنم يأ

 اضيأ همالك قو .ةرفاك نبل نم عضري الئلو :همأ عم ايبص نوكي نأ همكحو ,فيلكتلا لهأ نم سيل يبصلا نأل

 - مضب عضرم عمج نوكي نأ لمتحيو «يدثلا وهو عاضرلا عضوم مسا هناحبس همالك يف "عضارملا" نأ ىلإ ةراشإ



 نميعقلا ةروس هه  ةلورشعلا ءرخا

 لب لهأ لعديد لَه هتخأ َتَلاَقَف ةرضحملا م عضارملا نم ةدحاو يدث لبقي ملف
 وص تيفو » تروُحِصتت هَل مُهَ هريعغو عاضرإلا كسل قولك هيلع مهونح
 ةبيط اهنأب هلوبق نع مهتباجأو ءاهيدث لبقف هّمأب تءاجف «تبيحأف مهل اناوح للملاب اب "هل"

 نإ هَسْدَدَرَف :ىلاعت لاق امك هب تعجرف ءاهتيب ف هعاضرإب امل نذأف «نبللا ةبيط حرا

 7 سا يدم ا لا قخ 2 هيا 00 ن 9

 وح اهيلإ هّدرب هللا َدَعَو ٌسرأ َمَلْعَعلَو ذشيح َترّرخَت اَلَو هئاقلب اَهّكيَع ٌرقَت ك هيأ
 .همأ هذهو هتخأ هذه نب الو .دعولا اذهب مت ى ميسإ سانلا يأ مهّرركأ َنكلَو

 0000 ةقالخاو زايد موب لكل اهروسأ اهيلع ىرسأو هدفا نأ ىلإ اهدتع قلكمف

 ءعضارملا هيلع انمرحو" :مكاحلا ىور ام هديؤيو ءصخشلا ليوأتب وأ ءاسنلاب هصاصتخال امإ ءءاتلا كرتو ميملا -
 (نيلامكلا ريسفت) ".اهلبقيف عضرم. ىتؤت ال
 هك ىسومل تيبلا لهأ عي "نوحصان هل مهو" :تلاق امل :ليق كف ىسوم تحأ ترسف يأ :ريمض ترسفو

 ؛هلهأ ىلع انيلدف يبصلا اذه تفرع دق كنإ :اولاقف ؛هلهأ فرعتو هفرعت اهنَأ مالكلا اذه نم اومهفف ءنوحصان

 ىسومل ال ؛ءنوحصان كلملل مهو :تلق نكل .هفرعأ ام :تلاق يأ كلملا ىلإ "هل" يف ريمضلا يدارم :محل تلاقف

 .هرمأ مهلاثتما كلملل مهحصن ىنيعمو .متمهف امك
 اهوسبحاو اهوذخف «هلهأو هفرعتل افإ :لاق -مكلدأ له :هتحخأ لوق يأ- هعمس امل ناماه نأ يورو :"يواضيبلا" فو

 ىسومو اهمأب تتأف :هلفكي نم. يأت نأب نوعرف امل رمأف .نوحصان كلملل مهو تذرأ امنإ :تلاقف «هلاحب ربخت نيح
 الإ يدث لك ىبأ دقف ؟هنم تنأ نم :اط لاف ءاهيدث مقتلاو سنأتسا اهحير دحو املف ف ؛هللعي وهو يكبي نوعرف دي ىلع

 اهوباجأ يأ "تبيحأف" :هلوقو .اهيلإ هعفدف ءئلبق الإ يببصب ىتوأ ال «نبللا ةبيط حيرلا ةبيط ةأرما نإ :تلاقف !كيدت
 اهيدث لبق امل يأ ءاهيدث لوبق نع همأ يأ "مهتباجأو" :هلوقو .ةعضرمت.نايتإلل اهل اونذأ يأ "خلإ مكلدأ له" :اهلوق نع

 حيرلا ةبيط اهفأ اهيدث هلوبق ببس نأب :هل ةبيحم تلاقف ؛همأ افأ نظو ؟هنم تنأ نم :نوعرف لاق

 رسكلاب ماطفلا :هتمطف (يواصلا ةيشاح) .الصأ ةعضرم يد لبقي ال مايأ ةينامث مهدنع ثكم نأ دعب يأ :اهيدث لبقف
 فيك :ليق امل عفد اذه [(نيلامكلا ريسفت) .اهيلع عاضرإلا بوجو عم يأ] :اهقدخأو .يبصلا نع ةعاضرلا عطق

 ىلع رجأ هنأ ىلع هذخأت تناك ام امنأ :باوحلا لصاحو ؟اهدلو عاضرإ ىلع هنم رجألا ذخأت نأ امل زاج

 ."بيطخلا" يف حرص امك «حابم وهو يبرح لام هنكلو ؛عاضرإلا



 صصقلا ةروس كر نورشعلا ءزجلا

 ةروس ف هنع ةياكح ىلاعت لاق امك هدنع ىبرتف نوعرف هب تتأف «يبرح لام امنأل

 رعو هُملشأ لماع . 4 نينس كرَمع ْنِم ايفا َتْشِبلَو ًاديلو انيف فلثتأ هل 0 :ءارعشلا

[ْ 8 0 

 اَملِعَو ةمكح اَمكُح ُهَنْيَتاَد ةنس نيعبرأ غلب يأ َىَوَعْسآَو ثالثو وأ ةنس نوثالث

 مهسقأل هج َنيِيعُتلأ ىو هانيزج امك ك1!َلذكَو ايبن ثعبي نأ لبق نيدلا يف اهقف

 ٍنيِح ىَلَع ةذم هنع باغ نأ دعب " فنم" يهو نوعرف ةنيدم همي ةكيملا ىسون َلَخَوَو

 اليوط انمز

 ملعب اَذَه ناَلِتَتقَي ِنْيَلُجَر ايف َدَجَوَف ةلوليقلا تقو اَهَلْهَأ ني ٍةَلْفَع
 22237757115 12ظ ؛يليئارسإلا رخسي يطبق "9 ءهوُدَع نِم اًَذنَهَو يليئارسإ

 (كر ادملا ريسفت) رن داما ةمعنك ةدش عمج "دشأ"و .لقعلا مامتو ةوقلا ةياك ىسوم غلب يأ :هدشأ غلب املو

 .ةنسا نيعبرأ .س أر ىلع الإ يب ثعبي مل هنأ ىوريو ةنبن نوعيرأ وهو هماكحتسا متو لدتعاو يأ :ىوتساو

 بدق 13 ىسوم .نآل ؛هبابش ىهتناو:هلقع لمك يأ :لوقي نأ بتسانملا :ةنس نيعبرأ غلب (كرادملا ريسفت)

 ببسلا يهف «نيدل هباهذ لبق تناك يطبقلا لتق ةعقوو :نعتنَس رشع اهيف ماقأو نيدم ىلإ بهذ مث ؛ةنس نينا

 ءاوتسالاو «نيثالثو ثالث يف دشألا غولب نأ :دهاحم نع ريرج نباو متاح يبأ نبا ىور (يواصلا ةيشاح) .هيف

 ىلإ نيثالثلا نيب ام ءاوتسالاو «نيثالث ىلإ ةرشع ينامث نيب ام دشألا نأ :ي#كذ سابع نبا نعو .نيعبرأ يف

 ةفلتخم ريسافت هل عقو اذلو ؛راصعألاو تاقوألا فالتخاب فلتخت يهو «ةوقلا هانعم لصأ نأ قيقحتلاو .نيعبرألا

 (نيلامكلا ريسفت) .نئارقلا بسحب ريسفتلاو ةغللا بتك يف

 .ةفوورعم ةنيدم يهو 000 وأ سلاما ماسلا «ينعهع و 3 هديا ها "ضف" يهو

 يه اهنأ ىلع روهمجلاف :' "ويحل" قو .نسمشلا ني وأ نيباح وأ فنم :ليقو : "دوعسلا يبأ" 2( /(فاشكلا ريسفنو

 برغملا نيب :ليقو :ةلوليقلا تقو .رصم نم نيخسرف سأر ىلع ةيرق يهو «نوعرف اهنكسي ناك ىلا ةنيدملا

 سبليو ؛هبكارم 3 ناكو «نوعرف نبا ىمسي ناك ,ىس وم نأ تقولا كلذ ِق ةنيدملا لوحخد ببسو .ءاشعلاو

 ,هرثإ ف ىسوم بكرف «بكر دق نوعرف نإ :هل ليق دق املقا ءابئاغ ىسوم ناكو 56 نوغعرف بككرف «هسابل

 اهعابط ناكو يأ :ةودع نم اذهو (ي واصلا ةيشاح) قع اهقرط يف سيلو اهلحم دف (2(فقنم ضرأ يف ليقملا هك ردأف

 (يواصلا ةيشاح) .بطحلا لمحل ىليئارسإلا رخسي نأ دارأ [(نيلامكلا ريسفت) .نويثلف همسا] نوعرفل



 صصقلا ةروس ظ > دش ظ نورشعلا ءزجلا

 ءوُوُدَع نِم 07-5 لفهكعيش نم ىلا ُهَسَعَتساَ نوعرف خبطم ىلإ يلح لمحيل

 ,ةركوف كيلع هلمحأ نأ تممع دقل :ىسومل لاق هنإ :ليقفا .هليبس لحخ :ىسوم.هل لاقف

 03 .هلتق يأ ِهيآع ىَضَقَف شطبلاو ةّوقلا ديدش ناكو .هفك عمجب هبرض يأ ْىَسوُم

 يبضغ جّيهملا ننَطيسلأ لمع ْنِ هلتق يأ اَذَه َّلاَق لمرلا يف هنفدو .هلتق َدّصق نكي

 نيف تسلط يفإ ٌبَر امدان َلاَق .لالضإلا نيب 9 ٌنيِبُم هل ٌلِضُم مدآ نبال ٌوُدَع مهن

 َلاَق .ادبأو ًالزأ امه فصتملا يأ (2) ُميِحَرلآ ُروُهَعلآَوه ُهنِإ :ُهلَرَفَعَف ىِْرِفْغاَف هلتقب
 انوع اًريِهظ توُكأ َنَلَق ئمصعا «ةرفغملاب َنَلَع كماعنإ قحب َتْمَعَتُأ آمي تر
 .ئتمصع نإ هذه دعب نيرفاكلا (2) َنيِمِرَجُملَ

 يطل رشا 0 0 37

 عم هنأل ؛"ىلع"ب يدع امنإو :هلتق يأ (نيلامكلا ريسفت) .اهتضبق يه - ميحلا مضب - فكلا عمج :هفك عمجب

 يف امك :؛"ىلع"ب ىدعتي ئعملا اذه وهو «ةيضقنم ةيهنم تلعج يأ هتايح ىهنأ :هلصأو «هيلع ءاضقلا عقوأ

 لصاحو ؟يطبقلا لتق ىلع أرح فيك :لاقي امع باوج :هلتق دصق نكي ملو (نيلامكلا ريسفت) ."ساسألا"

 :باب نم رافغتسالاو ءبجاو وهو لئاصلا عفد باب نم هلتق :لاقي دقو ءأطخ ناك هلتق نأ :باوجلا حاضيإ

 (يواصلا ةيشاح) .نيبرقملا تائيس راربألا تانسح
 انمأتسم ناك هنأل ؛هنم رفغتساو هسفنل املظ هامسو ؛ناطيشلا لمع نم رفاكلا لتق لعج امنإو :ناطيشلا لمع نم

 (كرادملا ريسفت) .لتقلا يف هل نذؤي نأ لبق هلتق هنأل وأ -نمأتسملا يبرحلا رفاكلا لتق لحي الو- مهيف

 اريهظ نوكأ نلف نيوتأل ةرفغملاب يلع كماعنإب مسقأ :هريدقت «فوذحم هباوج ًامسق نوكي نأ زوجي :خلإ يلع تمعنأ امب
 -نيتمصع نإ- نوكأ نلف «ةرفكلا نم يلع تمعنأ ام قحب نئمصعا بر :لاق هنأك افاطعتسا نوكي نأو .نيمرجملل
 اريهظ !بر اي: نيلعجت الف يأ ءاريهظ اذه دعب نوكأ الف يأ ةءاغدا وه لب اربخ اذه سيل :ليقو .نيمرحملل اريهظ
 :هلوقب راشأو ء«فاضم فذح ىلع مالكلاو ؛ةيردصم "ام" نأ ىلإ اذهبي راشأ :كماعنإ قحب (لمجلا ةيشاح) .نيمرجملل

 ."لمحلا" نم ءئتمصع نإ :هلوقب هرّدق طرش باوج "نوكأ نلف" :هلوقو ءاذه وه ردقع ةقلعتم ءابلا نأ ىلإ "نيمصعا"
 يف ةعقاو ءافلاو «فاطعتسالل "ىلع"و ,"مسقأ"ب ةقلعتم "كماعنإب" يف ءابلاو ؛ةفطاع هيف ءافلا لإ نوكأ نلف

 ًأابنتسي مل هنإف ؛يحوب ال ايؤر وأ ماهلإب لصح ةرفغملاب هتفرعم لعلو «"نيمصعا"ب ةقلعتم ءابلاو ءرمألا باوج
 (نيلامكلا ريسفت) .رافغتسالاو رارقإلاب قيفوتلاب لدبي نأ رهظألا :ليق .دعب



 صصقلا ةروس 008  ةورشعلا عوخلا

 ,هرصتتشا ىلا اًذَِف. ليثقلا ةهج نم .هلاني ام رظقتي ثَكي ايآَح ٍةَئيِدَمْلآ ىف َحَبْصَأَف

 نيب ميا نييم ىوَعَل َكَنِإ ْىَموُم هل لاق رخآ يطبق ىلع هب ثيعتس كرمت ىمألا

 ىسرمل مهل ٌوُدَع وه ىذّلاب شِطَبَي نأ َداَرَأ ةدئاز نأ آَمَّلَق .مويلاو سمألاب هتاعف امل ةياوغلا

 امك نلتفت نأ دير سوس :هل لاق امل هب شطبي هنأ اًناظ .ثيفتسملالاَق هب ثيغتسملاو

 م َنوكَت نأ ُديِرت : اَمَو ضَرألا يف اراكح نكت نأ لإ ُديرت ام اهنا سسأإلا و

 هربخأف نوعرف ىلإ قلطناف ءىسوم لتاقلا نأ ملعف ءكلذ ىطبقلا عمسف :) َنحِلْصُمْلآ

 نمؤم وه لِجَر َءاَحَو .هيلإ قيرطلا اوذحأف «ىسوم لتقب نيحابذلا نوعرف رمأف «كلذب

 مهقيرط نم برقأ قيرط نم هيشم يف عرسي تسي اهرخآ ٍةيوَمْلآ اَصقأ ني ةيعرفملا

 : ديفا ىلا يو الامس تركو هلأ ةوككو بني قلما ةمنلا ياو 'حبصأ" ربح هنأ رهاظلا :افئاح ةنيدملا 50

 نورنا الاس قوكيبقأو ءانتاث اري نوكي نأ زوجي "بقرتي" :هلوقو .حابصإلا يف لخد يأ " حبصأ" مامت فعضيو

 لوعفمو «ةلخادتم الاح نوكتف "افئاحح" يف ريمضلا نم الاح وأ ؛لوألا ربخلا وأ ءىلوألا لاحلا نم الدب نوكَي

 (لمجلا ةيشاح) .ال مأ ةرهرللا لصو له :ربخلا وأ جرفلا وأ هوركملا اقرت يأ فوذحم "بقرتي"

 .هتلص "هرصنتسا"و «يذلا يليئارسإلا اذإف يأ فوذحمل تعن أدتبم "يذلا"و «ةيئاجف "اذإ" :خإ يذلا اذإف

 هحارض ليزي نأ هنف بلطي ئعملاو «خارصلا نم :خلإ هب ثيغتسي (يواصلا ةيشاخ) .ًادتبملا ربخن "هخنرصتسي"و
 لئاقلا :ليقو :ىليئارسالل "نيبم. يوغل كنإ" :ىمسوم لاق امل هيلع شطبي هنأ اناظ يليئارسإلا .ثيغتتسملا لاق

 (نيلامكلا ريسفت) .يليئارسإلا اذه سمألاب يطبقلا لتق يذلا هنأ "يوغل كنإ" :هلوق نم مهوت هنأكو «يطبقلا

 :ريبدتلا يف دشرلاو :قاببسي هتادقق الجحر سمألاب تلتاق دّقف ؛يغلا رهاظ دشرلا نع لانض ئأ :نيبم يوغل كنإ

 نأ كلذو :حلإ نأ املق (كرادملا ريسفتإ .ةتربغت كيري نم ىلعو ؛هسفن ىلع ءالبلا ىلإ يضفي العف لعفي ال نأ

 هب شطبي نأ ديري هنأ يليئارسإلا نظف ءيطبقلاب نطيل هدب دسف ينليئارسالا ىلع ىلع ةقرلاو ةريغلا هتذحأ الكِلع ىسوم

 (لمخللا ةيشاح) .هرعغآ ىلإ ...ديرتأ ؛ىسوم اي :لاقف "نيبم يوغل كنإ" :هلوق نم عمسو هبضغ نم ئأر امل ؛وه

 (كرادملا ريسفت) .ليئارسإ يب ءادعأ اوناك طبقلا نأل وأ ءامهنيد ىلع سيل هنأل ؛ىليئارسإلاو ىسومل يأ :امَُل ودع وه

 (يواصلا ةيشاح) .بقاوعلا يف رظني الو ءمظاعتيو برضيو لتقي يذلا وه رابحلا :ضرألا يف ارابج

 هنآل ؛؟'لحر" نم لاح وأ ؛"لجر"ل ةفص "ىعسي"و [ليقرح همساو] نوعرف مع نبا ناكو :نوعرف لآ نمؤم

 (كرادملا ريسفت) .ةنيدملا ىصقأ نم :هلوقب فصو



 صصقلا ةروس 114 نورشعلا ءزجلا

 َكوُلُتَقَيِل كيف نورواشتي كب 0 نوعرغ موق نم ايلقلا ثنإ نسوي لاق
 #0 .جورخلاب رمألا يف م2) تريجصنلا َنِم كَل ىفإ نيل نم يتلا

 در َنيملظلا ٍمَوَقْلا َنِم تح َتَر َلاَق هايإ هللا ثوغ وأ بلاط قوبل كك ةرَثَي

 ةريسم «بيعش ةيرق يهو اهتهح ريدم ءآَقلت ههجوب دصق َهَّجَوَت اّمَلَو .نوعرف

 َلاَق اهقيرط فرعي نكي ملو ."ميهاربإ نب نيدم"ب تيم ءرصم نم مايأ ةينامث

 .اهيلإ طسولا قيرطلا يأ قيرطلا دصق يأ مي ٍليِبَسلآ َءآَوَس ىيِدِهي نأ ََر ىَسَع
 يأ اهيف رئب ََبَدَم َءآَم َدَرَو اَّمَلَو .اهيلإ هب قلطناف ةزنع هديب اكلم هيلإ هللا لسرأف
 ا ل ب ا دس ةري ةفازجو كأي َكََحَو اهيلإ لصو

 يف"و .رمئأيو رخآلا رمأي نيرواشتملا نم الك نأل ؛ارامتلا رواشتلا يمس امنإو :"يواضيبلا" يف :كيف نورواشعي
 :لاق هنأك «ءلوصوملا ىلع مدقتي ال ةلصلا ؛"نيحصانلا" ةلصب سيل ؛نايب :خإ كل نإ .رواشتلا :رامتئالا :"ريبكلا
 قلعت نأ روع :”نيمسلا" قو..قلل ادهن اغيق :لاقي امك ؛كل :لاقف «نيبي نأ دارأ مث ,نيحصانلا نم نإ

 وأ ء«فورظلا يف عاستالل ؛نيحصانلا سفنب وأ ؛نيحصانلا نم كل حصان يأ "نيحصانلا نم" هيلع لدي امب "كل"
 (لمجلا ةيشاح) .كل ىئيعأ :نايبلا ةهج ىلع

 نوعرفل طلست ال نيدم ضرأ نأب هملعل ؛هللا نم ماهلإب يأ : :خلإ هجوت املو .التلع ىسوم ىلإ عجار ريمضلا :ةايإ

 (يواصلا ةيشاح) .كلذك وهو ةتِلَع ميهاربإ ةيرذ نم مهفوكل ؛ةبارق نيدم لهأ نيبو هنيب نأو ءاهيلع
 مل امنإو .نيادمو نيدمو قاحسإو ليعامجسإ :ةعبرأ هدالوأف «نيادم همسا رحآ دلو هلو 3ع ليلخلا يأ :ميهاربإ

 جرخو يأ :اهقيرط فرعي نكي ملو (يواصلا ةيشاح) .نييبن انوكي مل امهنأل ؛نيادمو نيدمب نآرقلا ف حرصي
 امو ؛جراخ نم هنطاب يف هترضخ تيئر ىح «ضرألا تابنو رجشلا قرو الإ ماعط هل نكي ملو «قبفرو داز الب
 (يواصلا ةيشاح) .:تفع ىسومل هللا نم ءالتبا لوأ وهو .هيمدق فخ عقو بح نيد ىلإ لصو
 يف اوراسف «هرثأ يف بالطلا ءاجو ءىطسولا يف يشمب ىسوم ذخأف «قرط ثالث اهل ناكو يأ :طسرلا قيرطلا

 (يواصلا ةيشاح) .:ئ1ع ليربج وه :ليق ءسرف ىلع ابكار ناكو يأ "اكلم" :هلوق .هلحم اوفرعي ملو نييرحألا
 قلطأف ؛لحما هنم دارأو لاحلا ركذ هنأ ىلإ ةراشإ :اهيف ارئب .[,حمرلا فصن لثم وه] -كيرحتلاب- ةزنع :ةزنع هديب

 .يور اميف ءارثب ناكو ءهنم نوقسي يذلا ءاملا وهو ؛نيدم ءام درو :"ريبكلا" ةرابعو .رئبلا ديرأو ءاملا



 صصقلا ةروس ش "ه2 ه نورشعلا ءزجلا

 رايح

 مسك

 يفو .يقسنف ماحزلا فوحخ مهيقس نم اوعجري يأ ءعار عمج ادا ددجي قع

 2 ٌريِبَك خيش اَنوُبَأَو ءاملا نع مهيشاوم اوفرصي يأ يعابرلا نم "ردصي" ةءارق

 الإ هعفري ال ءاهنع ارجح عفر ءاهرقب ىرخأ رثب نم اَمُهَل َْتَسَف .يقسي نأ ردقي ال
 عئاج وهو «سمشلا رح ةّدش نم ةرمسل َلِظلآ ىِإ فرصنا َلَوَت ُّث سفنأ ةرشع
 نمز يف امهيبأ ىلإ اتعجرف .جاتحم م2 ريف ماعط ٍريَخ نم لإ تَلّرَنَأ آَمِل نإ ثَر َلاَقَف

 دع ع ةكاعد هع ءامه ىقس نم. هاتربخأف كلذ نع امهأسف «هيف ناعجرت اتناك ام لقأ

 ىلإ وعديو ءامهتفع ىلع لدي ام نايب وه ضرغلا نأل ؛ةعبرألا لاعفألا نم لوعفملا فذح امنإ :مهيشاوم نوقسي
 نادرطت يأ :نادوذت نيتأرما (نيلامكلا ريسفت) .يضاقلا هلاق ,مالكلا يف الوش هركذ ناكف «لوعفملا نود امه يقسلا

 .مهماتغأب امهمانغأ طلتخت الكل وأ ءيقسلا نم نانكمتت الف ؛امهنم ىوقأ وه نم ءاملا ىلع نأل ؛ءاملا نع امهمنغ

 (كرادملا ريسفت) .عفدلاو درطلا :دوذلاو

 .مهيقس نم اوعجري يأ رماع نباو ورمع يبأ ةءارق وه امك ءدرحملا يئالثلا نم لادلا مضو ةيتحتلا حتفب :ردصي

 (نيلامكلا ريسفت) .لاعفإلا باب نم يأ يعابرلا نم ءايلا مضب ردصُي :رثكألاو مصاعل ةءارق يفو

 ردقن ال «ناتروتسم ناتفيعض ناتأرما اننإ :اتلاق امفأك ءامهسفنأب يقسلا ةرشابم يف رذعلل امهنم ءادبإ :ريبك خيش

 ريتخأت 1 ا اة ليام ؛لاجرلا ةمحازم ىلع

 هبو 1 رارطضا انلسريف يأ :يقسي نأ ردقي ال (دوعسلا يبأ ريسفت) .ءاملا نم مهراطوأ سانلا يضقي نأ ىلإ يقسلا

 عم «تاروظحما حيبت تارورضلا نإف ؛ةيشاملا يقسب هيتنبال ىضري نأ الكل بيعش يببلل غاس فيك :لاقي ام عفدني

 برعلا لاوحأ نأ :وهو ءيرشخمزلا لصف امك هيف ةنيابتم تاداعلاو هابأي ال نيدلاف ءروظحمم سيل هسفن يف رمألا نأ
 (لمجلا ةيشاح) .رضحلا لهأ بهذم ريغ هيف ودبلا لهأ بهذمو «مجعلا لاوحأ فالح هيف

 ؛مايأ ةعبس نم اماعط قذي مل ناك :ليق .بلاطو لئاس نعم نمض هنأل ؛ماللاب "ريقف" يدع :خإ يلإ تلزنأ ام

 (كرادملا ريسفت) .نيرادلا ريخ نم ىلإ تلزنأ ام لحأل ايندلا نم رتقف ينأ ديري نأ لمتحيو .هنطبب هرهظ قصل دقو

 .ضرألا لقب الإ اماعط اهيف قذي مل مايأ ةعبس ثكم :كاحضلا لاق : ج اتحم



 يأ ءايحمشأ ىلع يئصلا اَمُهنَدَحِإ هَنَءاَخ :ىلاعت لاق .يل هيعدا :امهادحال لاقف

 مَّرَجَأ كليزَجَيِل َكوُعَدي بأ حرِإَتَلاَق هنم ءايح ؛اههجو ىلع اهعرد مك ةعضاو
 دم ناك نإ ةافاكملا تدصف اقأك قرحنألا ذحعأ هسفن ىف اركدم اهاجاف مَ كيفَ

 :اط لاقف ءاهقاس فشكتف اميوت برضت حيرلا تلعجف «هيدي نيب تشمف ءاهديري

 هذتعو كلغ بيعش وهو اهابأ ءاج نأ ىلإ تلعفف ءقيرطلا ىلع ئيلّذو: ىفلطخ ىنما

 نإ مط تيقس امه اضوع ثوكي نأ فاحأ :لاقا ضعف سلحلا :هل لاق يافع

 «.فيضلا يرقن يئابأ هداعو يداع ال :لاق ءاضوع ريخ لمع ىلع بلطن ال تيب لهأ

 .ءايحتسا عم يأ "عم" نيعمب "ىلع"و "يشن" يف ريمضلا نم لاح 'ءايحتسا ىلع" :هلوقو .لعافلا نم لاح :لإ يشف
 هسفنب ىدعتيو «نيءايبو ةدحاو ءايب تيحتسا :لاقي ؛ءاوزنالاو ضابقنالاو ةمشحلا -دملاب- ءايحلاو ءايحتسالاو

 يبأ نبا هجرحأ اذك :خإ اهعرد مك ةعضاو (لمجلا ةيشاح) ."حابصملا" نم « هنم تيحتساو هتيحتسا :لاقيف .فورحلابو

 (نيلامكلا ريسفت) .لاجرلا عم اهمالكب سأب ال هنأو ؛ةرحلل هجولا رتس ةيعورشم هيفو .انث5 رمع نبا نع متاح
 ابلط امحل قبسي مل هنأ لاحلاو «روكذملا اهوق عم اتوعد باجأ فيك :لاؤس نع باوج :خلإ اركنم اهباجأف

 ناك" هيقس نأ هسفت يف ركنم وهو «اهيبأ ةوعدو اتوعد باحأ هنأ :هحاضيإو .ءارحأ ةوعدلا يف ىمغ نإو رحألل

 نأ :وهو لاؤس نع باوج (لمجلا ةيشاح) .خيشلا ةيؤرب كربتللو «ىلاعت هللا هجول وه امنإو «ةرجألا بلطل
 السبا يزلارلا بنانيلآ و هيلع ةوعقلاةياسبإو ةلزسللا ةنعأ اني قلي سك ىلألا لإ ًايرقت اسينافغأا ننس قط ىسوم

 .خيشلا كلذ ةيؤرب كربتلل لب ةرحألل ًابلط مهيلإ بهذ ام تع ىسوم لعلف «كلذ تلاق نإو ةأرملا نأ :هلوقب
 ةكلع ىسوم لوق هتحصل دهشيو ءرخآ باوج وهو ءركنم ريغ ةقافلا ةدشل ةرحألا بلط نأ :"فاشكلا" فو

 عم كلذ هركي ملو :لاقو هيف يزارلا ملكت نكل (/7:فهكلا) كارخأ هْيَلَع َتْذَحتل تكس ول :22#ع رضحلل

 ةقدصلا ىلع ةرحألا ذحأ نأ قرفلاو (77:فهكلا) ةكَأرخأ ِهْيَلَع ٌتْذَحَّتَل َتْفِس وَلا :لاق نيح تفع رضخلا
 .هوركم ريغف ءاذتيا راجيتسالا امأ ءزوج ال

 رشع انثا همنغ يف ناكو :ةياور فو .قورز خيشلا" هركذ ءةنس فالآ ةثالث بيعش شاعو «بيعش يأ :لاق

 نونلا حتفب :فيضلا يرقن (يواصلا ةيشاح) .ةنس ةئام تسو ةنس فالآ ةثالث شاع هنأ :ةياور فو .بلك فلأ

 (نيلامكلا ريسفت) .ةفايضلا :ىرقلا نم



 صصقلا ةروس 9 تورشعلا هولا

 ّصَصقلا ِهيَِلَع َّصقَو ءُهَءاَج اًملف :ىلاعت لاق 4 هلاحب هربخأو لكأف ءماعطلا معطنو

 ال لاق نوعرف نم هفوحخو هلتق مهدصقو ينبقلا دل رع سويت يعي واو

 تلاق .نيلع يلع نوعرقت ناطلص © + ةييلعلا موق 7_3 د نقي

 انمنغ ىعري اروع هذختا ةرجعتساِت َباتَي ىرغصلا وأ ىربكلا ةلّسرملا يهو اَمُهْنَدْحِإ

 هتنامأو هتوقل ؛هرعاتشا يأ مج 2: ٌنيِمألا ىوقلا َتْرَجْعَتْسَ نم َرْيَح تب انلدب يأ

 ,يفلخ يشما :امل هلوق نمو رئبلا رجح هعفر نم مّدقت امب هتربحأف امهنع اهأسف

 ّنِإ َلاَق .هحاكنإ ف بغرف «هعفري ملف هسأر َبّوَص امب ملعو هتءاح امل اهأ :ةدايزو

 نوكت نّرُجَأَت نأ لع ىرغصلا وأ ىربكلا يخو نينه ٌتَبآ ىدحإ قلخكيأ نأ دير

 ب م فش م31 خرق نين نأ سن يشك سا يعرب يف ل ًارعا
 و 58

 (نيلامكلا ريسفت) .لوعفملا ىعمب ًالعف نوكيو ءصاصتقالا يعمي اردصم :نيهجو ىلع لمعتسيو :خلإ ردصم
 يلا يهو ءامب تجوزت يلا ىرغصلا يه :اعوفرم رذ يبأ نع "هخيرات يف بيطخلا" جرحأ .نالوق :خل! ةلسرملا يهو
 ءءارفص ىربكلا مساو .يرشخمزلا هاضتراو «ىربكلا هحكنأ :بهوو جيرحج نبا لاقو ."هرجأتسا تبأ اي" :تلاق

 .اريغص :ىرغصلا مساو تيرس وأ ايوكس :ىربكلا مساو "دوعسلا يبأ ' قو (يلامكلا ريسفت) .ءاريفص ىرغصلاو
 نأل كلذو ؛"نإ"ل سا "يروقلا" نوكيو اربخت نوكي نأ هيف رهاظلا نأ عم "نال هسا ' 'ريخ" لعج :خلإ ريخ نإ

 ركذو ."نإ" مسا تلعجو «تمّدق ةيريخلاب تناك امل مامتهالاو ةيانعلا ةدش نإف ؛ىلوأ متدقتلاب وهف ئبعأ وه ام

 نق راو نط ان لوا وسو قر دمتم هلم دلل ؛رهاظلا هنأ عم "رجأتست" :لقي مل و يضاملا ظفلب لعفلا

 (نيلامكلا ريسفت) .راجئتسالاب قيلي كلذك ناك نم يأ سنجلل امهفيرعت :نيمألا يوقلا (لمجلا ةيشاح)
 ةرشع الإ هعفري ال يذلا :2! هعفر نم (نيلامكلا ريسفت) .هتنامأو هتوق نع هتنبا ةتلع بيعش لأس يأ :امهنع اهلأسف

 نأ هيف نكل «ةنامألاو ةوقلا نايب ىلع ةدايزب هتربحأو يأ :2! اهنأ ةدايزو (نيلامكلا ريسفت) .هتوق ليلد كلذو «سفنأ

 (لمجلا ةيشاح) .هسأر ضفحخ يأ "هسأر بوص" :هلوقو .ةدايز الف ؛!"يواضيبلا" عنص امك ةنامألا ةلمح نم اذه

 دق :لاقل ادقع ناك ول ذإ ؛حاكن دقع كلذ نكي ملو هنم ةدعاوم هذهو ءامهريغ هل ناك هنأ ىلع لدي :نيتاه

 زئاج منغلا يعر ىلع جوزتلاو .ججح اهعمجو «ةنسلا ةجحلاو ءفرظ :ججح يام (كرادملا ريسفت) .كتحكنأ
 (كرادملا ريسفت) .ةمدخلا ىلع جورتلا فاالخي ءةضقانم الف ؛ةيج وزلا رمأب مايقلا باب نم هنأل ؛عامجإلاب
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 رشعلا طارتش ام الع ّقْشَأ نأ دير اَمَو مامتلا ةيجلا نينس رشع يعر يأ

 كللذ وس وم لاق .دهعلاب نيفاولا ع 5 نيحلّصلا ترم 2 كربعلل هللا َءاَش اش نإ َنْدِجَتَس

 را 2 عا م ا ا و تا 5 هع روم 557 هَ 5 8

 تيضصق ةيعر «قفأ ةدئار "ام"و .ريشعلا وأ ادا َكتَيَبَو ىنيب تلق يذلا

0 

 اص

 تنأو سو هيلع دايزلا 00 هنع تغرف هابط

 وأ ؛«كيلع بجاوب سيل كنم لضفت كلذف يأ :كدنع نمف .فاضم رامضإب هب لوعفم هنأ ىلإ ريشي :خغ! يعر م

 نأ ىلإ راشأ :مامتلا (كرادملا ريسفت) .ع ٌربتو لضفت كنم وهف هتلعف نإ كنكلو ,كيلع همتحأ الو كدنع نم همامتإف

 ةلمحلاو «كيلع امازلإ يدنع نم ال ءالضفت كدنع نم مامتلاف :ريدقتلاو يأ ,فوذحم أدتبم ربخ "كدنع نمف"

 ,نالوق "ام" فو ."ىلع ناودع الف" ااوجو «ةيطرش "يأ" :خ! نيلجألا اميأ (لمجلا ةيشاح) .طرشلا ءازج

 .اهنم لدب "نيلحألا"و «ةركن اهنأ :ئاثلاو ءطرشلا تاودأ نم اتاوخأ يف اقدايزك ةدئاز اهأ :امهرهشأ

 نم روكذملا نم يأ كلذب دقعلا متف ءفاضملا فذحب "تيضق" ل لوعفم "امأ" :هلوق نأ ىلإ ريشي :هيعر يأ

 ةعام نبا هاورو كلي يعفاشلا لوق وهو «ةأرملل منغلا يعر ىلع جورزتلا زاوج ىلع اهب لدتساو .لوبقلاو باجيإلا
 هنأل ؛رظن لوألا فو .راسيلاب ةءافكلا ربتعي ال هنأ ىلعو :ةقفص يف ةراجإو حاكن نيب عمجلا زاوج ىلعو دمحم نع

 رح ةمدخ ىلع جوزتلا زاوج ىلع ليلد هيف معن ءفتنم وهو 223 بيعش نود تببلا كلم منغلا ناك ول مزلي امنإ

 (نيلامكلا ريسفت) .حاكنلا يف داهشإلا طارتشا مدع ىلع ليلد "ليكو لوقن ام ىلع" :ىلاعت هللا لوق فو .رخآ
 (يواضيبلا ريسفت) .ىنامثلا ىلع ةدايزلاب بلاطأ ال رشعلا ىلع ةدايزلاب بلاطأ ال امكف يأ :هيلع ةدايزلا بلطب

 اذه لعل :كلذب دقعلا متف (ريبكلا ريسفتلا) .اذه ءاش نإو اذه ءاش نإ نيعي ءرايخلا رمأ ريرقت كلذب دارأ يأ

 ادقغ ادق امهنأ ىلع حراشلا ريغ .ىرحو ءحاكنلا دقع ف اندنع ىفكي ال ةغيصلا ةذهف الإو ءامهعرش يق ناك

 نم عقو يذلا نإ :تلق نإ .ةراحإلاو حاكنلا دقع يأ :دقعلا متف (لمجلا ةيشاح) .ةروكذملا ةروصلا ريغب

 ةدئاع هتر تسيل قادصلا ًاضيأو ؛ةحوكتملا نيبي 1 اضيأو ؛ماربإ ةغيصب الإ نوكي ال حاكنلاو ,دعو 0ع بيعش
 دعولاب دصق هنأب انعرش ىلع هليزنت نكمي نأ :يناثلاو ءازئاج هعرش يف ناك هنأ :لوألا «ضياوع ا بيحأ ءاهيلع

 تآبو ءةلغم ةزاشإبب ةحوكنملا ىو هلآ نكع تابوت" كلقلا فلوق لوبقلا ىسوم نم عقو دقو «ةغيصلا ءاشنإ

 (يواصلا ةيشاح) .اهيلع ةدئاع ىعرلا ةرمثف ءاهل اكولمم اهضعب نوكي نأ نكمي منغلا
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 هتجوز ِهِلَهَأبَراَسَو هب نونظملا وهو «نينس رشع وأ نامث وهو «هيعر يأ َلَجَأْلأ ىَسوُم

 اهل َلاَقاَراَك لب مسا روطلايناَج نم. ذيعي نه رضبأ تاربقا# رضم وحت اهيبأ كذإ

 ٍةَوْذَج وأ اهأطخأ دق ناكو «قيرطلا نع ربي اَهَنِم مكيتاَ َىَلعَل ًراَن ُتَسَناَع َيِإ انه أَوُمُكَمآ

 ءاطلاو «نرقدحس هو ترراطصت كتل راثلآ و ةلعش وأ ةعطق - ميجلا ثيلغتب -

 ىطش نِم ىِدوُن اًهلتأ اّمَلَف اهحتفو ماللا رسكب رانلاب يلص نم لاعتفالا ءاَ نم لدب
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 ّنِم اهيف هللا مالك هعامسل ىسوملةكَرَبْمْلا ِةَعْفَبْلا ف ىسول نَميَألا ٍداَوْلا .بناح
 جسوع وأ قيلُع وأ باَّنَع ةرجش ىهو هيف اهتابنل ؛راحلا ةداعإب «ىطاش نم لدب ِةَرَجَّملَآ

 امف «تذحأ مث امتدرف ءاهريغ هيطعأ :لاقو ءامب ٌنضف افوفكم ناكو ءاهسمف اهابأ امب تتأف :2! اهدي يف عقوف

 (لمجلا ةيشاح) .انأش هل نأ ملعو 7:4 ىسوم ىلإ اهعفدف «تارم عبس اهعجاري رمتساو ,يه الإ اهدي يف عقو

 عبس اهدرف امي هتتأف ءاصعب هيتأت نأ هتنبا رمأف 03:)ع بيعش دنع لحجر ةروص يف كلم اهعدوأ هنإ :ليق :#:1 مدآ اصع

 امهنيب مكحي نأ ايضرو ءاهيف امصتحخاف عهعبتف هدنع ةعيدو هنأل ؛مدن مث هيلإ اهعفدف ءاهريغ اهدي يق عقي ملف «تارم

 .هل تناكف لتفع ىسوم اهعفرف ءاهقطي ملف خيشلا اهحاعف ءهل يهف اهعفر نمف ءاهايقلأ :لاقف كلملا امهاتأف ,علاط لوأ

 ىلإ تلصو ئح ءميهاربإ ىلإ مث حون ىلإ هنم تراصف «مدآ دعب ءايبنألا اهثراوتو يأ :ةنجا سا نم (يواصلا ةيشاح)

 .رطع اهقرو ةرحش :سآلا (يواصلا ةيشاح) .هتلكأ الإ ين ريغ اهذحأي ال ناكو ع بيعش

 تاكرحب يأ :ميجلا ثيلغتب (نيلامكلا ريسفت) .اهلمكأ ىضق هنأ :اه سابع نبا نع "يراحبلا" قو :رشع وأ نامث

 دوعلا يه ةوذجلاو :"فاشكلا" بحاص لاق .رسكلاب نوقابلاو ,حتفلاب مصاعو «ميحلا مضب ةزمح أرق .ةثالثلا

 (فاشكلا ريسفت) .ةظيلغلا ةعطقلا ةوذحلا :جاجزلا لاق ؛نككت مل وأ اران هسأر يف تناك ظيلغلا

 هللا الإ هيلع ردقي ال كلذ نأ ملع ءءارضخلا ةرجشلا يف ةلعتشم رانلا ىأر امل لتنا ىسوم نإ :ليق :خلإ يدون

 ؛لامتشالا لدب راجلا ةداعإب :عيطاش نم لدب (يواصلا ةيشاحو) .ءادنلا كلذب ملكتملا وه هللا نأ ملع يدون املف

 (نيلامكلا ريسفت) .لدبلا ىلع هنم لدبملا لامتشاب نوكي دق -لامعقالا لدب.ققحم نأ لإ ةراشإ هيفو .هيف اَهابنل

 ِق اذكه :جسوعو .ةثللا دشي عضم «رجشلاب قلعتي تبن طيبقك :قيلعلاو :سوماقلا قو :جسوع وأ قيلع وأ

 .ربكأ وأ صم ردقب هترمث ءيداوبلا ف نوكي ؛ةكوش تاذ رجش هنم دارملاو ؛ةغللا بتك
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 ' َكاَضَع قل نو ©) َتوِيََعْلا كبَر ُهَللآ انأ -_ِإ َىَسوُسَي ةففخت ال ةرسفم نأ
 اهتكرح ةعرس نم .ةريغصلا ةيحلا يهوي ابنا كرحتت كَ اها الم اهاقلأف
 تك| فت : لولا ئَمومدَي يدونف ؛عحري يأ تفعيل اهنم ايراسا شت 3

 قرط وه قابيج ىف فكلا ىتعمب نمبلا كدي لخدأ كللشأ 89 تويبآلا قب
 يأ ءْوُس ِرِتَغ ْنِم َءآَصِيِ ةمدألا نم هيلع تناك ام فالخ ٍَحْرََخ اهجرحأو صيمقلا

 ىَلْيَلِإ ٌمُمّضَآَو رصبلا يشغت سمشلا عاعشك ءيضت اهسرغاو اهلحدأف «صرب

 يأ .همضو «لوألا حتف عم يناثلا نوكسو «نيفرخلا حتفب بقا ّنِم كلحاتج
 يلعو ةزمحو رماع نبال

 .ىلوألا اهتلاح ىلإ دوعتف كبيج يف اهلحدت نب سيل ةءاضإ نم لصاحلا فوحلا
 ديدشعلاب _َىََناَذَف رئاطلل حانجلاك ناسنإلل اهأل ؛"حانحلا"ب اهنع ربعو

 ريكذتل ؛ًأدتبملا امهيلإ هب راشملا ركذ اهنإو ؛ناثنؤم امهو ؛ديلاو اصعلا يأ ءفيفختلاو
 نيقابلل

 .دوصقملا نيعملا اذه اَتدافإ مدعل ؛ةليقثلا نم ةففخم 1 (« ىس وم اي نأب يأ «لوق ءادنلا نأل يأ :ةققفخم ال ةرسفم

 هلقن امك «نأشلا يأ هنأب يدون يأ «ءءادنلا ةلمج هرسفي قوام اهمسا نإ :لاق نم لوق در ىلإ اذهبي راشأو

 تقو لوأ يأ :ةريغصلا ةيحلا .ةحيصف هيف ءافلا نأ لإ م :خل ! اهاقلأف ل ةهفاعإ فلعاو اهيبسأ

 مومضملا حانجلاب دارملا نأل ؛(578:هط) بي ىلإ كدي سلام :لاق ثيح هيلإ امومضم "هط" ةيآ يفو

 (يواصلا ةيشاح) .ح انج نيديلا نم لكاو «قىرسيلا ديلا هيلإ مومضملا حانجلابو «ئميلا كبلا

 (يواصلا ةيشاح) .هيلإ امهّمض نأمطاو نمأ اذإو ؛هيحانج رشن فاخ اذإ رئاطلا نأل يأ :رئاطلل حانجلاك

 ةينثت ففخملاو «دعبلا مالب "كلذ" ةينثت ةددشملاف «ناتيعبس ناتءارق امهف يأ[رماع نباو ورمع يبألا :ديدشتلاب

 ديلاو اصعلا نإ :لاقي امع باوج :ذ! ركذ امنإو (يواصلا ةيشاح) .درفملا يف ماللا نع ضوع ديدشتلاف "”كاذ"

 (يواصلا ةيشاح) .ربخلا يعور هنأب باحأف ,"نات"ب امهيلإ ةراشإلا قئاللا ناكف «ناتثنؤم



 صصقلا ةروس 1١2 ش نورشعلا ءزجلا

 "يق 75 518

3| 

 : َتريقسف اموق اوناك مهنإ ءهيالمو تروعرف ىلإ كلبر نِم د ني ده ع #دختا - .َ ) * جا رعإ ن#خ خو مم سا
 حصفأ وه [رورَه ىخأَو .هب 20 نولتقُي نا فاخاف قباسلا يطبقلا وه اًسفن ّمهنم : 0 5 نا 5 عدكدبا ٠ 0 ل ا 5 ين # نإ 0#

 َيَفدَصُي ةرم* الب .لادلا حمفي ةءارق يفو .انيعم اكدر َنَم ةلسزأف نيبأ اناَسِل تي
| 

 لف ةبلغ اًنَطلُس اَمُكَل ٌُلَعِجَو كيِحَأِب كيّوقن َكَدَضَع ٌدْشَنَس َلاَق 29 نوُبَذَكُي
 يد و وا 1 ع 5 4 ع هر 5 ظ ا ارفع : 7# 7

 املف .مه 72: َنوُبلَعْلا اَمُكَعَبْنا نَمَو اَمتنأ اَِتَياَِب اههذا ءءوسب اًمكيلإ َنولِصَي

 205 ىَرَتفُم ٌرَحِس الإ اَذَه اَم أولاَق لاح «تاحضاو سَسَيَب اَنِتَياَكِب ىَسوُم مهَءاَج

 :هلوقي ةزيلكو "لا :هلوقب حراشلا ةردقو ("ناناهربال ةفص وه .فوذحم. قلعتم :خ) كبر نم

 :ءاقبلا وبأ هرّدقو .نوعرف ىلإ بهذا يأ .هفوذحمت قلعتم "نوعرف ىلإ" :هلوق :"يحركلا" ةرابعو ."نانئاك"
 هب ناعي امل مسا لصألا يف وهو .اءدر (لمجلا ةيشاح) .ريرقتلا يف هيلإ راشأ امك ءنوعرف ىلإ نالسرم
 ءزمه الب لادلا حتفب يور عفانل :2إ ةءارق ينو (نيلامكلا ريسفت) .نيعملا هنمو «هب أفدي امل مسا "ءفدلاك

 (نيلامكلا ريسفت) .َديز اذإ هيلع دير نم «ةدايزلا ئيعم ةءارقلا هذه يف زوج دقو

 ةفص ةلمجلاو (عفرلاب "ينقدصي' ةزمحح و مصاعل ةءارق قو . ةلسرألا :هلوق يعي .عءاعدلا باوحج رثك لل :مرججاب

 (نيلامكلا ريسفت) .رمأ لكل باوجلا مزلي ال هنإف ؛يضاقلا هبكترا امك باوجلا فذح ىلإ ةحاح الو ."اءدر"

 ىلع ديلا ةدشب صحخشلا ةوق نإف يأ :خإ كيوقن .ابدأت ءاعد رمألا نيا ."هلسرأف" :هلوق نيعي :ءاعدلا باوج

 ىلع لسرم زاحم وهف يأ (يواضيبلا ريسفت) .دضعلا ةدشب اهقدش نعو «ديلاب هنع رّبعي كلذلو ءرومألا ةلوازم
 ةوقل ةمزلتسم ديلا ةدشو «ديلا ةدشل مزلتسم ببس دضعلا ةدش نإف ؛نيتبترم. ببسملا ةدارإو ببسلا قالطإ قيرط

 (نيلامكلا ريسفت) .فوذحم قلعتم هنأ ديري :ابهذا ."لمجلا" نم ؛ةيناثلا ةبترملا ف صخشلا

 قلعتيف نايبلا ىلع وأ ءابهذا يأ فوذحمب وأ ؛”"نولصي"بوأ ؛"لعجن'ب قلعتي نأ :هجوأ هيف زوجي :خل! انتايآب
 وأ ؛هريغ يف عستي ال ام هيف عستاو ةلوصوم وأ ؛:ةلوصوم تسيل "لا" نأ ىلع "نوبلاغلا"ب وأ ءاضيأ فوذحمب

 ني ؛عمجلا ةغيصب امهنع ريبعتلا كاذ ذإو ءامهرهظأ ناتللا امه ذإ ؛ديلاو اصعلا انه تايآلاب دارملا :خلا مهءاج املف

 (نيلامكلا ريسفت) .ةركن هنوكل ؛ةفص ال "انتايآ" نم :لاح (لمجلا ةيشاح) .ةديدع تايآ امهنم لك يف



 يضف زوصض ااا الا اولا
 ُمَلَعَأََر ىَسوُم اهودبو واوب َلاَقَو 25 َنيِلَوَألا ائيآَباَم مايأ ىف انئاك اَددَهِب اَنَعِمَس اَمَو قلتخم

 نوُكَت "نم" ىلع فطع نَمَو برلل ريمضلا .هدنع َنِم ىَدُهْلآِب َءاَج نَّمِب ملاع يأ
 يف انأ وه و يأ ةرخآلا رادلا يف ةدومحما ةبقاعلا يأ ٍراّدلاُهَّبقَع هل ةيئاطعنلاو ةيناقوقلاب

 ْنَوَعَرِف َلاَقَو .نورفاكلا ه8 َوُملْظلآ ُحِلفُي . 1 هب تئج اميف قحن انأف ؛نيقشلا

 رجآلا يل خبطاف ِنيَّملَأ َلَع ُنَمَهََي ىلإ َدِقْوأَف فوَغ ِهّلِإ ْنِم مكَلُتْمِلَع اَمَْكَمْلآ اهيا
 ,هظأل ّنِإَو هيلع فقأو هيل لإ رظنأ '_سوُم ِهّلِإ لإ ُملَطَأ َىلََل ايلاع ارصق احرص ىِ لَعَجََ

 (دوعسلا يبأ ريسفتإ .هللا ىلع هتيرتفا مث هتملعت وأ :هلثم تقولا اذه لبق لعفي مل يأ :قلتخم
 قاحسإو ميهاربإك مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا هلبق نأ نوفرعي مه ذإ ؛بذكو دانع ضحم اذه :! اذمي انعم“ امو

 هجوو .مهلاقمل اباوج لاق هنأل ؛ريثك نبال "واو" نودبو ءرثكألل يأ :2! واوب (يواصلا ةيشاح) .مهريغو بوقعيو
 (يواضيبلا ريسفت) .دسافلا نم امهحيحص زيميف ءامهنيب رظانلا نزاويل ؛نيلوقلا ةياكح دارملا نأ فطعلا

 (نيلامكلا ريسفت) .رهاظلا بصني ال ليضفتلا مسا نأ دري الف ؛لعافلا مسا نعم انهه ليضفتلا مسا نأ ديري :ملاع يأ

 نأ زوجيو ءاهمسا "ةبقاع"و اهربخ "هل"و ثينأتلاب "نوكت" ةماعلا أرق [نارمألا زاج لصفلا لجألا :لإ نوكتو
 تحت نم ءايلاب ئرقو .ربخلا عضوم يف ةلمج "رادلا ةبقاع هل"و ؛كلذ لحأل ثينأتلاو ؛ةصقلا ريمض اهمسا نوكي

 .نأشلا ريمض اهمسا نوكي نأ زوجيو .يزاحم ثيتنأت هنألو ءلصفلل ريكذتلاو ءاهمسا "ةبقاع" نوكي نأ ىلع
 نأ زوجيو .لاحلا عضوم يف ةلمحلاو ؛"نم" ىلإ عجري ريمض اهيفو «ةمات نوكت نأ زوجيو .مدقت امك ربح ةلمجلاو

 (لمجلا ةيشاح) .اهربخ ةلمحلاو "نم" ريمض اهمساو ؛ةصقان "نوكت"
 ريغلا ةبقاعلا نإف ؛"هل" ةملك نم ةذوحأم ةدومحم ةبقاعلا نوكو «ةرخآلا رادلاب دارملا نأ ديري :ةدومحملا ةبقاعلا يأ

 ءيشلا فصن :نيقشلا يف (نيلامكلا ريسفت) .ةيريخلاب "ةبقاعلا"و ءايندلاب "رادلا" يضاقلا رسفو .هل ال هيلع نوكي ةدومحما

 ملع يذلا وهو هب ئبو ٌرحآلا ذختا نم لوأ هنإ :ليق .انبل هذاختا دعب يأ :نبطلا ىلع .لبخلا نم ةيحانو قش اذإ

 اهذختا نم لوأ :ليق «خوبطملا نيطلا :ميجلابو ةزمحملا دم :رجآلا يل خبطاف (يواصلا ةيشاح) .ناماهل هتعنص

 ول هنأ مّهوت هنأك :2! هيلإ رظنأ (نيلامكلا ريسفت) .ةعنصلا ميلعت نمضتي هجو ىلع هذاختاب رمأ كلذلو ,نوعرف

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلإ يقرتلا نكمي ءءامسلا يف امسج ناكل ناك

 مكل تملع ام" :لاق هنإف ؛لوذخملا ضقانت دقو .الوسر انيلإ لسرأ هنأو ءاهغإ هل نأ هاوعد .ق يأ :خإ هنظأل ئبإو
 - نم نصحت هنأكو :هبذكب نقيتم ريغ هنأ ربخأو ءاهإ 23 ىسومل تبثأو ,ناماه ىلإ هتحاح رهظأ مث ”يريغ هلإ نم ظل 1
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 ضنزألا ف ُهُدوُنْجَوَوه َرْبَكَتَسآَو .هلوسر هنأو ءرخآ اهلإ هئاعّدا يف: َنيِبذكلا ترم
 00 3 نوح دى د 1 ه3 2 ويوم ل ف
 هي .لرعفسللو لعل ءانبلاب 5 ) توعجزي هيإ اَئيلإ مهنا اًونظَو قحلا رّيغب

 هقابلل ةرمحو عف

 ني4 راسنا الا اوقرغف «حلاملا رحبلا ريل ف مهانحرط َدُهَتْدَبَتَف ,هّدونِجَو

 ادا

 نت
 نيتزمهلا قيقحتب ةميأ ايندلا يف مهن ا :كالخا ىلإ اوراض .تيح مو توي 1 1 نيب"

 يدؤملا : ميو 7 ىلإ مهئاعدب ٍراّثلآ ىلإ َوُعَدَي كرشلا يف ءاسؤر .ءاي ةيناثلا لادبإو

 ايزح هَنَعَل اًيْنَّدلآ هذه ىف ْمُهَتْعَبتَأَو .مهنع بادذعلا عفدب | هد. رووصني ال ةميقلا

 ةاروتلا َسّدكلا ىَسوُم اَعَيَتاَو َدَقلَو .ةيدعبملا 58 ندوفملا - ترم دع ةسيقلا عَوَيَو

 + هادم هع هدام همس ويظرف كوك و داعو حون موق لوألا تور اتكلهأ آم ِدْعَب ْنِ

 احرص يبو ؛ءانب فلأ نيسمخ عمج ناماه نأ يور ."ىسوم هلإ ىلإ علطأ يلعل' :لاقو سّبلف .ةتلع ىسوم اصع -
 ,نوعرف ركسع ىلع ةعطق تعقو :عطق ثالث هعطقف ؛هحانجب ::3ع ليربج حرصلا برضف «قلخلا نم دحأ ءانب هغلبي م

 (كرادملا ريسفت) .كله الإ هلامع نم دحأ قبي مُلو ؛برغملا يف ةعطقو ءرحبلا يف ةعطقو ءلجر فلأ فلأ تلتقف

 (يواصلا ةيشاح) .مهدانعو مهرفك نع اوعجريف نيكرشملا هب ريخيل ؛7 هللا لوسرل باطخلا :+! رظناف
 نكل «ناتيعبس ناتءارق امهف يأ :ءاي .عبسلا نم دحأ هب أرقي ملو ءطقف ةيبرع زئاج هجولا اذه :ءاي ةيناثلا لادبإو

 اداعبإو ادرط مهانمزلأ يأ :لإ مهانعبتأو (يواصلا ةيشاح) .ةيبطاشلا قيرط نم ال ةبيطلا قيرط نم لادبإلا ةءارق

 (كرادملا ريسفت) .مهدعب مهايإ سانلا نعل نم مهقحلي ام وه :ليقو .ةمحرلا نع

 ءاهيف عستاو ةلوصوم وأ «ةلوصوم تسيل "لا" نأ ىلع "نيحوبقملا" ب قلعتي نأ :اهدحأ :هجوأ هيف :خ! ةمايقلا مويو

 مهانعبتأو يأ ايندلا يف عضوم ىلع فطعي وأ «ةمايقلا موي اوحبقو :ليق هنأك "نيحوبقملا" هرسفي فوذحمب قلعتي نأو
 :حوبقملاو .رهظأ يناثلا هجولاو .ةمايقلا موي ةنعلو يأ فاضم فذح ىلع "ةنعل" ىلع فوطعم وأ «ةمايقلا موي ةنعل

 (لمجلا ةيشاح) .هوجولا داوسو نويعلا ةقرزك ةركنم ةمالعب نيموسوملا يأ نيحوبقملا نم :ليقو .دورطملا
 اودناع امل ؛ةيضاملا ممألا كلهأ نيح «ليئارسإ ئب ىلع هنانتماب شيرقل هللا نم رابخإ :لا ىسوم انيتآ دقلو

 ةمألا هذه ىلع معنلا دادعت كلذ نم دوصقملاو .امي اودبعتيل ؛ةاروتلا لازنإب ةرتف نمز يف اوراسو ؛مهلسر اوبذكو

 يف هموقو نآرقلا #3 دمحم ىلع لزنأ ءلهجو ةرتف يف هموقو ةاروتلا نع ىسوم ىلع لزنأ امك ىعملاو ؛ةيدمحما
 (يواصلا ةيشاح) .هب اودتهيل ؛لهجو ةرتف



 نصمصقلا ةروس 14, ذووشعلا «زخا

 بولقلل اراونأ يأ بلقلا رون يهو ةريصب عمج «باتكلا نم لاح ساّنلِل َرياَصَب

 ام. نوظعتي 2) ” َنوُركَذَتَي َمُهَلَعل هب نمآ نمل ةَمَحَرَو هب لمع نمل ةلالضلا نم ىَدُهَو

 نس نقلا اكمل وأ يداولا وأ لبجلا ناجي دمحم ايَّتسُك اَمَو .ظعاوملا نم هيف

 اَمَو هموقو نوعرف ىلإ ةلاسرلاب َرمألآ ىَسوُم لإ انيحوأ اَئيِصَق ْذِإ ةاحانملا نيح ىسوم

 در تريدهشلا َنِم تنك

 عطقناو مولعلا تسردناو دوهعلا اوسنف :مهرامعأ تلاط يأ ُرْمُعْلآ ُمَيَلَع َلَواَطَعَ
 اهرثأ بهذو تيسل

 1110000009 9 هزيخو. ىسروم ريجخ كليلإ انيسوأو «ةلوسر:كلب اتفحق» ءىدحولا

 ا

 يأ ؛نيعلا رون رصبلا نأ امك :خلإ ةريصب عمج .هلحأل الوعفم هنوكزوجيو .ةغلابملا ىلع وأ «رئاصب اذ يأ :رئاصب
 هللا باتك نأ ملع اذإ لقاعلاف يأ :نوركذتي مهلعل .لطابلاو قحلا نيب امي زيمتو ؛قئاقحلا اهب رصبت بولقلا راونأ
 الو :هيهاون بانتجاو هرماوأ لاثتما ىلإ رداب هب قدص نمل ةمحرو «ةلالضلا نم داهو «بولقلل رونم هنأ هفاصوأ نم

 (يواصلا ةيشاح) .دانعلاو لسكلاو يناوتلاب هسفنل ىضري
 ةفاضإ ليبق نم هنأ ءظفللا رهاظ نم دافتسي ام ليوأت ىلإ "يبرغلا"ل فوصوملا ريدقتب ريشي :خلإ لبجلا بناجب

 نآرقلا نم عضاوم يف عقو دقو .زوجبي اَنأ نويفوكلا هلاق ام قحلاو «نويرصبلا اهعنم دقو «ةفصلا ىلإ فوصوملا

 بئانكلاب ١رظاح عنه :انوه ىعملاو «فّسعت - ةيرصبلا هعدتبا امك - عضوم لك يف ليوأتلاو .ثيدحلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .ةاجانملا نيح ىسوم ناكم نم ؛يبرغلا

 فيكف «ةفص يبرغلاو .فوصوم بناجلا نأ :وهو ردقم لاؤس عفد ىلإ ةراشإ اذه :خلإ ناكملا وأ يداولا وأ

 .هسفن ىلإ ءيشلا ةفاضإ يضتقي ةفصلا ىلإ فوصوملا ةفاضإ نأل ؛زئاج ريغ وهو ؟ةفصلا ىلإ فوصوملا ةفاضإ

 «يبرغلا ناكملا بناج وأ «يبرغلا يداولا بناج وأ «يبرغلا لبحلا بناج :هلصأ نأ :باوجلاو «زئاج ريغ اذهو

 هذه ثتئسح مرج الف ؛ههبشي ام وأ اناكم الإ نوكي ال بناجلا هيلإ فاضي يذلا يبرغلاب فوصوملا ءيشلاف
 ."ريبكلا" يف حرص امك «ةفاضإلا

 ؟هبقع هركذ ةرمث امف "يبرغلا بناجب تنك امو" :هلوق نم هيفن مولعم اذه نإ :تلق نإ :نيدهاشلا نم تنك امو

 رضحت مل :ىقذ سابع نبا لاق ؛كلذلو ؛ءكلذل هتدهاشم لوصح ضرف ىلع «كانه هنوك نم مزلي ال هنأب :بيجأ

 (يواصلا ةيشاح) .هيف عقو ام تدهاش ام هترضح ولو ءعضوملا كلذ



 صصقلا ةروس د[ نورشعلا ءزجلا

 فرعتف - ناث ربخ - اَنَتَياَء َمِهِيَلَع أولْعَت 2 لَهأ- ف و اميقم ايواَث تنك اَمَو

 تدك اَمَو .نيمدقتملا رابحخأب كليلإو كل مي برس اب
 كانلسرأ نكَلَو ةوقب باتكلا ذخ نأ ىسوم اَنَيَداَن نيح ذإ لبجلا روطلا ٍبناجي ا 0 59 كا 59 , د نك

 هلل ةكم لهأ مهو كلِ ني ٍريِدَن ني مُهتأ آم اًموَق ردت كبَر ني ٌةَمْحَ
 يدا د 2 95 5 !ِ لقا ع 7 2 وست 8 2 5 م 2 ع

 وع مهيديا تمدق امب ةبومع ةبيصم مهبيصن نا الّولَو .نوظعتي 1 نورحدتي
 ظ > 3 - ب : 0 1 0-5 ١0

 اه لسرملا ةقيتا# خيتف الوسز اهنلإ قلما اذه الزل ايو اوايفتل هربغو رفكلا
 ل

 0| يرسخ
 8 قه قه نا ته هته ا ا نه 6# © # # #4 ضف نه © # # # هش شف هاه هاه هه 6 ها© نا ه#ا © 0# هه © © # » : :ينمؤملا ١ - ووكتو

 ؟اهلبق اهركذ بيترتلا ىضتقم ناكف «لاسرإلا ةصق ىلع ةمدقتم نيدم ةصق نإ :تلق نإ :ايواث تنك اهو
 .هقدص تابثإ يق يفكت ةدحاو يأ نأ ىلإ ةراقأ «بيترتلل رظن ريغ نم «بئاجعلا دادعت دوصقملا نأب : :بيحأ

 يأ "فرعتف" :هلوق ءالاح هلعج نكميو ."تنك" :هلوقل يأ :ناث ربخ (يواصلا ةيشاح) .هبر نع هب ربخي اميف

 (نيلامكلا ريسفت) .هموقو 2:0 بيعش مهو :ءنيدم لهأ ةصق يأ 'مهتصق" :هلوق .مهنم كملعتو مهيلع كتوالتب

 (نيلامكلا ريسفت) .مالسلا امهيلع بيعشو ىسوم ربخ هنمو «نيمدقتملا رابخأ مهنم تملعت امبسح :امب ربختف
 ,نوعرف ىلإ ىسوم هللا لسرأ ذإ يبرغلا ناكملا بناج ءدمحم اي رضحت مل امك يأ :روطلا بناجب تنك اهو
 ءاتيإو لاسرإلا نيبو .ةاروتلا ذحأل نيعبسلا عم تاقيملا ىتأ امل ءىسوم انيدان ذإ روطلا بناج رضحت مل كلذكف
 ةمدقتملا ةيآلاو «ةاروتلا ءاتيإب ةقلعتم ةيآلا هذه نأ ديري :بتكلا ذخخ نأ (يواصلا ةيشاح) .ةنس نيثالث وحن ةاروتلا
 «بيترتلا اذه سكع ىلإ اوبهذ مهضعبو «لاسرإلا لصأب ةقلعتم "خلإ يبرغلا بناجب تنك امو" :ىلاعت هلوق يأ

 .لاسرإلا ةصق يف ةيناثلاو «ةاروتلا ةصق يف ىلوألا لعجف
 نانس نب دلاخ نوك حص ولو ؛مالسلا امهيلع ليعامسإو ميهاربإ دعب برعلا ىلإ ين ثعبي مل هنإف :ةكم لهأ مهو
 ؛مهيلإ لصي مل دهعلا لوطب مالسلا امهيلع ليعامسإو ميهاربإ ةوعد امأف :مهيلإ هتلاسر تبثي ملف برعلا نم ايبن
 (نيلامكلا ريسفت) .مهوح امو ليئارسإ نب ةصتخم تناك مالسلا امهيلع ىسيعو ىسوم ةوعد امأو
 ءمهل ةبيصملا ةياصإ الولو يأ ءءادتبالاب عفر عضوم يف اهزيح يف "امآو "نأ"و ؛ةيعانتمالا يه :مهبيصت نأ الولو
 اذهب مهللعت مه لسرلا لاسرإ ىلع لماحلا نأ ٍنيعي ءالسر مهيلإ انلسرأ ام :جاجزلا هرّدقو ,فوذحم اهباوحو

 ةيناثلا "الولو" ,"مهبيصت" ىلع فطع "اولوقيف"و .اذه نعم الو «ةبوقعلاب مهانلجاعل :ةيطع نبا رّدقو .لوقلا
 (لمدللا ةيشاح) ."نأ" رامضإي بصن كلذلف ؛ةباوج "عيتف"و ءضيضحت



 صصقلا ةروس "< نأ نورشعلا ءزجلا

 اهنع ببسملا ةباصإلا 5 اني ,ًادتبم اهدعب امو .فوذحم "الول" باوجو
 لوألا يأ

 لومي مهيلإ كانلسرأ املو «ةبوقعلاب مهانلجاعل اهنع ببسملا موق الول وأ ءمهلوق

 نم و 2 آم لكم توم اله لَو أولاق اندنِع نِم دمحم َقَحْلآ مه 2 اَملف

 َْلَوَأ :ىلاعت لاق ؟ةدحاو ةلمج باتكلا وأ ءامهريغو اصعلاو ءاضيبلا ديلاك تايآلا -
 9 5 5 5 1 8 ياو رق 2 ندا 9 # جر 5 ريل هدفإ)
 :ةءارق يو نارخحس ه5 دمحم يثو هيف اولاق ثيح لبق نم ىئسوم قوا امن اورفكوي

 نارحاس

 ويوم عيد ان دخت ماوصت# تاع مسج منع هي ةتمع هع انواعت اَمِدََت ةاروتلاو نآرقلا يأ "نارحس"

 .اسسبقت كلذلف ؛"عبتنف" :هلوق وهو راوك لم اشاوجو ةيشيضق يهف ةيناثلا امأو «ىلوألا يأ :لول باوجو

 ةباصإلا الول نيعملاو" :هلوقب حراشلا هلَّوأ امك ءأدتبم نوكت ردصملا ريدقت يف هدعب يذلا لعفلا نأل :اهدعب امو

 :هلوقو .بيكرتلا ىضتقمل رظان "خلإ ةباصإلا الول ئعملاو" :هلوقو .هوحن وأ دوجوم :وهو «فوذحم ربخلاو ء'خلإ
 .نيعملا لصاحلا رظان "مهموق الول وأ"

 :ىيعملاو ءدوحوم وحن :وهو فوذحم ربخلاو ءأدتبم نوكي ردصملا ريدقت يف هدعب يذلا لعفلا نإف :أدتبم اهدمعب امر
 اببس "الول" دعب ام ناك امل .اهنع ببسملا مهلوق الول وأ :مهلوق اهنع ببسملا - ةبوقعلا ةباصإ يأ - ةباصإلا الول
 ههيجوت ىلإ راشأ «هب ةبوقعلا ءافتنال ةقيقحلا يف ببسلا وه ةباصإلا نع ببسملا مهوق ناكو ءهب باجي ام ءافتنال

 طوق الؤلا هنأب لؤي نأ زوحيو «باوحلا ءاقتنال ببس وه ال ايبس افوك رابتغاب ءايبس ةباصإلا كوك زوجي هنأب
 نوجتحي مهأ الول :ئعملاو ؛باوجلا ءافتنال ةيببسلاب دوصقملا وه لوقلا نأ ىلع لدي ةيببسلا ءاف نإف ؛اهنع ببسملا

 نوكي الثل ؛مهيلإ كانثعب نكلو ءالوسر مهيلإ كانلسرأ املو ؛مهرفكل ؛ةبوقعلاب مهانلجاعل مهيلإ لاسرإلا كرتب

 قيلابكلا ريسفت) . اسرلا دعب ةححم هللا ىلع سانلل

 ببسملا بئاصملا دوجول ؛كل انلاسرإ مدع عنتما :قيعملاف «لوقلا اذهبي مهللعت كلذ ىلع لصاحلاف :مهيلإ كانلسرأ املو

 مهنأ عقاولاو ءروكذملا مهوقو بئاصملاب مهتباصإ دوجو يضتقت ةيآلا نإ :تلق نإ ."خلإ تلسرأ الول انبر" :مهوق اهنع

 ةباصإ الول :ئيععملاف ؛ريدقتلاو ضرفلا ليبس ىلع ةيآلا نأب :بيحأ ؟اولوقي ملو اوباصي ملا تايآلا كلت لوزن نيح
 :فاتكلهأ ان ٌولَوَ» :ىلاعت هلوق نيعم. وهف ؛مهيلإ ةلاتاسرأ امل 9 ضرفلا' ليبس نع ميه حستو مه بئاصملا

 (يواصلا ةيشاح) (١"::هط) م ىَرَْتو لِ نِمَكفَآ عت الور :اَنبَلِإ تْلَسَوَ الو اَنَبَراَولاَقَل هل م باذعب

 دوهيلا ةقث ىلإ يي هللا لوسر رمأ يف اوثعب نيح كلت مهتلاقم تناك :يبلكلا لاق «نيباتكلا قفاوتب :انواعت

 (نيلامكلا ريسفت) .ارهاظت نارحس :اولاقف «ةاروتلا يف هتعن نأ مهوربخأف ؛دمحم نع مهولأسف «ةنيدملاب



 صصقلا ةروس 165 نورشعلا ءرجلا

 وهوا وضع نب يمتكي أون 9-1 [ق 0 /ةورإ# يداكلاو وعيش رب نملك اذ الاقو

 3 ف + كيال د دخلي 5 7 بانك تاي اقفل اري

 ىِدَبَي ال هلل رإ هنم لضأ ا يأ ِهَّل رع ىده ِرَيَغِب ؛ هلَوَه َعَبَت [نمم لص نَمَو

 29 تروُركَدَعَي ْمُهَلَعَل نآرقلا َلْوَقْلآ ُمُهَل اني ائلَضَو َدَقَلَو .نيرفاكلا تن َنيِملّظلآ َمَوقْل

 ج) َنوُنِمْؤُي -هب مه نآرقلا يأ ِهَِبَق ني َبَتكْل ُمُهكْيتاَء َنيِذَلآ .نونمؤيف نوظعتي
 «ىراصنلا نمو هريغو مالس نب هللا دبعك دوهيلا نم اوملسأ ةعامج يف لزن اضيأ

 اَئَْر نِم ْقَحْلآ ُهنِإ هب اَنَماَ اَوْلاَف نآرقلا َمِيَلَع ىَلَُي اَذِإَو .ماشلا نمو ةشبحلا نم اومدق

 .نيدحوم (2) َنيِمِلَسُم ِِلَبَق نِم انك ان

 نآرقلابو يلع دمحم اورفك امك ةكم لهأ نإ :ليق "نورفاك" :هلوق .امهنم دحاو لكب يأ :خ! لكب انإ اولاقو

 ةاروتلا يف وأ ءارهاظت نارحاس :مالسلا امهيلع دمحمو ىسوم يف اولاقو «ةاروتلاو 2:42 ىسومب اورفك دقف
 هتأ مهوربخأف «دمحم نع مهفولأسي ةنيدملاب دوهيلا ءاسؤر ىلإ طهرلا اوثعب نيح كلذو ءارهاظت نارحس :نآرقلاو

 (كرادملا ريسفت) .ارهاظت نارحاس :كلذ دنع اولاقف «دوهيلا لوقب مهوربخأف شيرق ىلإ طهرلا عجرف ؛مهياتك يف

 ام امهيف متلقو «نيباتكلا نيذهي اونمؤت مل اذإ :اعيرقتو اخيبوتو محل ازيجعت ؛ركذ ام مهل لق يأ :2! باتكب اوتأف

 .انأ هتعبتا هب متيتأ نإف ؛قلخلا ةياده يف - نيبأو حضوأ يأ - امهنم ىدهأ وه هللا دنع نم باتكب اوتأف ؛متلق

 نأل ؛لوغفملا فذح :باتكب نايتإلاب كءاغد (لمحللا ةيشاح) .فوذحملا رمألا باوحج مورحب "هعبتأ" :هلوقف

 :يرشخم زلا لاق .ءاعدلا فذح "كل" ركذ اذإف «يعادلا ىلإ ماللابو ءءاعدلا ىلإ هسفنب ىدعتي ةباجتسالا لعف

 ًأدتبم "مه"و ؛لوأ أدتبم "نيذلا" :خلإ باتكلا مهانيتآ (نيلامكلا ريسفت) .اردان الإ ؛هءاعد هل باجتسا :لاقي ال

 (لمجلا ةيشاح) ."نونمؤي"ب قلعتم "هب"و «لوألا ربخ ةلمجلاو «يناثلا رب "نونمؤي"و «ناث

 املف 55 يبلا ىلع ةشبحلا نم رفعج عم اومدق ءالحر نوعبرأ مه :ريبج نب ديعس لاق :اوملسأ ةعامج يف لزن
 انينساوف ل نعي انفرصتا انل تنذأ نإف ؛الاومأ انل نإ (هللا يبن اي :اولاق ةصاصخلا نم نيملسملاب ام اوأر

 يف تلزن :لاق فك سابع نبا نعو .لزنف نيملسملا امي اوساوف :مهلاومأب اوتأف ءاوفرصناف مهل نذأف .امب نيملسملا

 ايو تاو .ماشلا نم ةينامثو «ةشبحلا نم نوثالثو نانثاو «نارحب نم نوعبرأ :باتكلا لهأ نم نينامث



 صصقلا ةروس ش < حم نورشعلا ءرجلا
 ل 0 : هيو 8: مدها#ا ها كورا ق 0

 .نوقّدصتي /2) تروقفني َمُهَتِقَرَر اَمِمَو مهنم ةكّيّسلا ةَنَسَحلاِب كوعفدي َنوُءَرَدَيَو

 مكَلَو انا آن الاقو ُهْنَع اوشا رافكلا نم ئذأآلاو معفللا وهلا أوُعِمَص اَذِإَو

 تا تمار هعبلاا هم اةطبحشم يل ازا ماسر [ةيزلالا
02-0 ! ! 

 ةلباقم. مهريغ ةئيس نوعفدي ىعملا :ليقو .ان/5 سابع نبا نع يور اذك «ديحوتلاب كرشلا عفدك :خإ نوعفدي
 كلذو :خلإ اوعمس اذإو (نيلامكلا ريسفت) .لتاقم نع لقن اذك «وفعلاو حفصلاب ىذألاو متشلا نولباقيف «ةنسح

 نوضرعيف «هومتكرتو مكنيد نع متضرعأ مكل ابت :نولوقيو باتكلا لهأ نئيمؤم نوبسي اوناك نيكرشملا نأ
 مالاس يأ :ةكراتم مالس (يواصلا ةيشاحإ) .(ه 5 : :صصقلا) «دكلاَمْعَأ مكلو الام الط :نولوقيو مهنع

 .انب متلعف ام لثم. مكلباقن ال يأ "هريغو متشلا نم انم متملس يأ" هلا ةيحت مالس ال «ةقرافمو ضارعإ

 رفاكلا ءادتبا زاوج ىلع ةيآلا هذمب لدتسا :صاصملا لاق «ةيحت مالس ال قارفو ضارعإ يأ :ةكراتم مالس
 :ةكراتملاو .امي مكضراعن ال ؛هريغو متشلا نم انه متملس يأ ةكراتم مالس يه لب .ءكلذك سيلو «مالسلاب

 (نيلامكلا ريسفت) .رخآلا بناحلا نم ضرعتلا كرت 3 ردسي ايلاخ افرك ةنيتتانللا نم كرتلا يضتقي ةلعافم

 ةملك هللا الإ هلإ ال :لق ءمع اي :لاقو ٌدْلثي هللا لوسر هءاج ةافولا هترضتحا امل هنأ كلذو :خلإ هصرح ف لزنو
 ؛توملا دنع عزج :لاقي نأ هركأ نيكلو ءقداص كنأ تملع دق ؛يتخأ نبا اي :لاقف «ىلاعت هللا دنع امب كل جاحأ

 ةدش نم ىرأ امل «قارفلا دنع كنيع امي تررقألو ءاهتلقل يدعب ةضاضغ كيبأ نب ىلعو كيلع نوكي نأ الولو
 :دشنأ مث ءكتحيصنو كدجو

 انيد ةيربلا نايدأ ريح نم دمحم نيد نأب تملع دقلو

 انيبم كاذب احمس ئتدجول ةبسم راذح وأ ةمالملا الول

 (لمجلا ةيشاح) .تام مث ,فانم دبعو مشاهو بلطملا دبع خايشألا ةلم ىلع تومأ فوس نيكلو

 لاق مث .بلاط يبأ رفك ىلع اهرهاظ يف ةلاد ةيآلا هذهو .ردصلا حرشو قيفوتلا ةياده يأ :حا يدق ال كنا
 تلزت امنأ ىلع روهمجلاو :"يواضيبلا" فو ."ريبكلا" نم ءبلاط يبأ يف تلزن اهنأ ىلع نوملسملا عمجأ :جاجزلا

 ىلع ردقت ال يأ :تببحأ نم .افنآ قبس ام لثم ...:لاقو 2 هللا لوسر هءاج رضتحا امل هنإف ؛بلاط يبأ ف

 نأب :بيحأ ؟ايفانت (57:ىئروشلا)  ميِقَّتْسُم طارح ىلا يِدهَتل َكنِإَول ةيآو ةيالا هذه نيب نإ :تلق نإ .هتياده

 (يواصلا ةيشاح) .ميوقلا نيدلا ىلع ةلالدلا كانه تبثملاو «ءادتهالا قلح يفنملا



 هموف يأ أاَولاَقَو م29 تي قه ملاب ماع يأ ُهَّلَعَأَّوهَو ةاقاه نم قد لأ كيلو هن هتياده

 نّكَمُتْمَلَوأ :ىلاعت لاق «ةعرسب اهنم ْعَرَتْت يأ ًاِضْرَأنِم فَّطَخَتُت َكَعَم ئَدْهطَأ عِبَتت نإ
 جم ضعب ىلع برعلا ضعب نم نّيَعقاولا لتقلاو ةراغإلا نم هيف نونمأي انا اًمَرَح َمُهَل
 َّنكلَو ءاندنع يأ نذل ني مهاَقْزَر بأ لك نم ءْىَنب لك ُت رم ِهيَلِإ ةيناتحتلاو ا

 رق د وك ريت" -

 اتش ترطب ةّي رم نم انكَلْهأ مكَو .قح هلوقن ام نأ < جر تروُمَلعَي ال مرتك

 "يلق الإ ذهب ني نكد زل ُْهترَسَم كف اهلهأ ةيرقلاب ديرأو ءاهشيع يأ
 .قحلا ىلع كنأ ملعن نحن :لاقف دلعي ينلا ىتأ ثيح «فانم نب لفون نب نامثع نب ثراحلا يف تلزن :اولاقو
 يأ ادحاو اسأر لكأن ثيحب نوليلق نحن يأ - سأر ةلكأ نحن امنإو :؛برعلا انفلاخو كانعبتا نإ فاخن اننكل

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةيآلا "محل نكمن مل وأ" :هلوقب مهيلع هللا درف ءانضرأ نم انوفطختي نأ - دحاو سأر انعبشي
 وري ملأ :هلوق يف هب جرص دقو ؛ "لعج" نعمت هنأل ؛هسفنب هادع :ءاقبلا وبأ لاق :"نيمسلا" يف :خإ انمآ اهرح

 نإ اًميف ْمهانكَمإ :هلوقك "لعج" نعم نمضت ريغ نم هسفنب دعتم "نكم"و « توبكتعلا) مرح حن

 ف زوجتلا ليبق نم وه :ليقو «هلخد نم نمؤي يأ نمؤم نيعم. :ليق "انمآ"و (57:فاقحألا) هيهيف ْمَكاَنَكَم
 ةرثكلا نع زاحم :ءيش لك تارمث (لمجلا ةيشاح) .نمأ اذ يأ بسنلا ئيعمج لعاف :ليقو «هلهأ انمآ يأ دانسإلا

 وهف هيلإ ىعسيو «مارحلا هللا تيبب قلعتي نم :نيفراعلا ضعب لاق (؟7:لمنلا) «ءْيَش ّلُك ْنِم ْثَيِتوُأَو :هلوقك
 (يواصلا ةيشاح) .(51/:صصقلا) عايش لك ُتاَرَمَث ِهْيلِإ ىَبْحُي» :ةيالا يف هلوقل ؛قلخلا راين نم

 ىلع كلذب در :خلإ انكلهأ مكو (حارصلا) .ةيحان لك نم يأ :بوأ لك نم اوؤاج :لاقي :بوألا :بوأ لك
 ىلع نيرصم اوماد ام مهأو «ناميإلاب ال رفكلاب نوكي فطختلا فوح نأو «سكعلاب ةرابعلا نأ مهل نيبو «رافكلا

 (يواصلا ةيشاح) .مهلبق نمل لصح امك ؛مهرطب لابو مهي لحي مهرفك
 هلاق ءاهتشيعم مايأ يأ فرظلا ىلع وأ :"ترسح" ترطب نيمضت ىلع هب لوعفم :هجوأ هيف :خإ اهتشيعم

 هفس" نم بيرق وهو «هب لوعفملاب هيبشتلا ىلع وأ ؛زييمتلا ىلع وأ ءاهتشيعم يف يأ "يف" فذح ىلع وأ .جاحجزلا

 نم ءيشلا ةهارك و «ةمعنلاب نايغطلاو ةريحلاو شهدلاو «ةمعنلا لامتحا ةلقو طاشنلا :- كرحم - رطبلاو ."هسفن

 نعم اهيف لماعلاو ءلاح "نكست مل" ةلمج :خإ مهنكاسم كلتف (يواضيبلا ريسفت) .ةهاركلا قحتسي نأ ريغ
 انمز الإ وأ هوحنو رفاسملا نوكسك اليلق انكس الإ يأ "اليلق الإ" :هلوقو .ايناث اربح نوكت نأ زوجيو ."كلت"
 (لمجلا ةيشاح) .نكسي دق اهنم ليلقلا نأ عي ءاليلق اناكم الإ وأ ءاليلق



 نضقلا ةروس هو ظ نورشعلا ءزجلا

 ئَرقلا َكِلِهُم َكْبَر نع امو .مهنم 2 2 تونرولا نع َّنَحَو هضعب وأ اموي ةّراملل

 لوم انك امو انا مولع ولت الوز اهمظعأ يأ اَهيَأ ف تعبي قَح دهلهأ علظب
 ةوّيَحْلا ٌعَشَمَف نش ني رشوأ آَمَو .لسرلا بيذكتب )0 تروُملظ لَو | ئرقلا

 هباوث وهو هلآ دنع اَمَو ئفي مث مكتايح ماب هب نونيزتتو نوعتمنت يأ اَهَُنيِزَو اَينَّدلآ
 ادَعَو ُهَتَدَعَو نَمَفَأ .ينافلا نم ريخ ىقابلا ن ديسااسلا : َنوُلَقَعَت ُلَقَأ قَبأَو يح

 بيرق نع لوزيف اَيَنّدلَأ ةؤّيَحْلَأ َمدَتَم ُهَتْعَمَم نَمك ةنحلا وهو «هبيصم هيقَل َوُهَف اًنَسَْح
 َيِواَسَت ال يأ رفاكلا يناثلاو «نمؤملا لّوألا .رانلا عر َنيِرَضَخُمْلَا َنِم ٍةَمديَقْلأ موَيَوه من

 مه (2) َتروُمْعَرَت ْرْسُك َنيِذْلا ىواكرش نبأ ُلوَقَيَف هللا َمهيِداَتُي َّمْوَي ركذا َو .امهنيب
 ءدَلوََه ه اَحَيَر ةلالضلا ءاسؤر مهو ,رانلا لوحدب ُلَوَقْلآ ُمْهَلَع ّقَح َنيِذْلا َلاَق .يئاك رش
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 ."لمجلا" نم «بلاغلا يف هضعب وأ اموي رقتسي امنإ ةحارتسالل لزن اذإ «قيرطلا يف راملا ذإ :خ ! ةراملل

 كلهي ال نأ همكح يف تبث ام :نعملاو «ىلاعت هتئيشم احب تقبس ىلا ةيهإلا ةمكحلل نايب :خإ كبر ناك اهو

 ةايحلا عاتمف" :هلوقو ءاهل نايب "يش نم" «ةيطرش "ام" :خلإ متيتوأ امو (يواصلا ةيشاح) .راذنإلا لبق ةيرق
 ىلع "اعاتم" بصنب "ةايحلا اعاتمف" ئرقو .ايندلا ةايحلا عاتم وهف يأ امباوج ةلمحلاو ,فوذحم ًأدتبم ربح "ايندلا

 (لمجلا ةيشاح) .فرظلا ىلع بصن "ةايحلا"و ءاعاتم نوعتمتي يأ ردصملا

 يفو هلي يبلا يف تلزن امنأ دهاجم نع ريرج نبا ىور ام امأو .رفاكلل يناثلاو :نمؤملل لوألا :هانعتم نمك

 ردقم لاؤس باوج يف عقاو ,فنأتسم مالك :لوقلا مهيلع قح (نيلامكلا ريسفت) .لاثملا ليبس ىلعف «لهج يبأ
 مهنإ :عابتألا لاقف ؛عابتألاو ءاسؤرلا نيب مصاختلاو عزانتلا لصح هنأ :لاؤسلا اذه باوجو ؟اولاق اذام :هريدقت

 ذم نيعمبو ١١( :ميهاربإ) 4 ..اعيِمَج هلل اوُرَرَبَوأ :ىلاعت هلوق نعم. وهف :خلإ ءالؤه انبر :ءاسؤرلا لاقو ءانولضأ

 (يواصلا ةيشاح) .(47:رفاغ) #4. .راَثلا يف َنوُجاَحَتَي
 "نيذلا"و ادتبم "ءالؤه" نأ ديري هتفصو :أدتبم .انللض امك مهانللضأ نيذلا انعابتأ ءالؤه انبر :خلإ ءالؤه انبر

 (نيلامكلا ريسفت) .فوذحم لوصوملا ىلإ عجارلاو هتفص



 نضصقنا ةروس 151" نورشعلا ءزجللا

 اُئاَعاَم مهنم كلب اناَيَت يغلا ىلع مههركن م ايو امك اووغف ةربخ ٌدُهَتْيَوْغَأ

 مانصألا رباع أوعْذا َليِقَو .ةلصافلل لوعفملا مّدقو «ةيفان "ام" 29 تروُدُبْعَي اَناَيإ
 انتودبعي اوناك انوي

 مه ْاَوأَرَو مهءاعد مْ اوُبيِجَتََي َرَّلَف ْرُهَوَعَدَف هللا ءاكرش مهنأ نومعزت متنك نيذلا
 موَي ركذا َو .ةرخآلا يف هوأر ام ايندلا يف :2) َنوُدَعَبيأوناك حُهََأَوَل هورصبأ ِتاَدَعلآ
 رابخألا ْءآَبْنألا ُمهَلَع َتَيِمَعَف .محيلإ 2 ' نلسرملا 3 1 أ لو هللا جب .ِداَتَي

 هنع/2) َروُلْءآَسَعَي ال ْمُهَف ةاحب هيف مهل ًاربخ اودي مل يأ ٍذِيَمَوَي باوحلا يف ةيجنل
 ضئارفلا ىّذَأ اًَكلَص َلِعَعَو هللا ديحوتب قدص َنماَدَو ةلرشلا نم كاك نع اعأف وسيف

 ايدو ٌءاَشَم ام قلت كلوت .هللا دعوب نيجانلا 2+ 2 ريجلفملا َنِم اي نأ نيس

 امك" :هلوقب هدبيقتل ؛رظنلاب دافأ :لاقي نأ الإ «أدتبملا يف ىلا ةلصلا نيع هنأل ؛ديفم ريغ هنأ هيف :هربخ مهانيوغأ

 ؛"نيذلا"ل ةلص "انيوغأ"و :"نيذلا" وه يذلا لوصوملا مسالا ةفصو أدتبم "ءالؤه" :"رهنلا" ةرابعو «"انيوغ

 ربخلا نم ديفتساف ."انيوغ امك" :هلوقب ديقتو «ءأدتبملا ربخ "مهانيوغأ"و .مهانيوغأ :هريدقت فوذحم دئاعلاو

 ىلع ربخلا دازو :ةربخ ."لمجلا" نم ,فرظلا ةظحالمو ةنوعم يأ "هربخ" :لالخحلا لوقف .ةلصلا نم دفتسي ملام

 (نيلامكلا ريسفت) .اووغف انيوغ امك :هلوق نم هب لصتا ام لحأل ةفصلا

 ىلع مههركن مل نعي ؛مهانيوغ ام لثم ايغ اووغف مهانيوغأو :هريدقت فوذحم ردصم ةفص فاكلا :انيوغ امك
 "الول" باوجلل نايب .ءباذعلا يأ :ةرخآلا يف هوأر ام (نيلامكلا ريسفت) .انرايتحاب الإ وغن مل انأ امك يغلا

 اومعف :هلصأو ؛مهيلإ يل ال مهيلع ىمعلاك تراص يأ :ءابنألا مهيلع تيمعف (نيلامكلا ريسفت) .فوذحما

 ةيدعتو .بلقلا ىلإ ةراشإ هيف "اربح اودجي مل يأ" :حراشلا لوقو .مالكلا تانسحم نم بلقلاو «بلقف ءابنألا نع

 (لمجلا ةيشاح) .ءافخلا ئعم هنمضتل ؛"ىلع'"ب لعفلا

 (يواضيبلا ريسفت) .هلثم هنأب ملعلا وأ :ةشهدلا طرفل ؛باوجلا نع اضعب مهضعب لأسي ال يأ :نولءاستي ال

 (يواضيبلا ريسفت) .حلفي نأ عقوتيلف :نيعمج بئاتلا نم ىجرت وأ «ماركلا ةداع ىلع قيقحت :ىسعف

 (يواصلا ةيشاح) .هدعو فلخي ال هنأش نمو ءميرك دعو هنأل ؛قيقحتلا ةلزنمب نآرقلا يف يجرتلا :خلإ نوكي نأ ىسعف

 ءاشي نم مهنم راتخيو هقلخ نم ءاشي ام قلخي كبرو :ىعملاو :ان5# سابع نبا لاق :خلإ ءاشي ام قلخي كبرو
 - .هنيدل راصنألا راتخيو لي ادمحم نيعي- ءاشي ام قلخي كبرو :ئعملا نأ :شاقنلا ىكحو .هتعاطل
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 مَع ْنلَعَتَو هلا َنَحَبُس ءيش يف رايتخالا ريا نيكر شملل ْمُهَل تراك ام ءاشي ام
 رفكلا نم مقرات رست جهزودِص نكد اَم ْمَْلْعَي كلبرو .مهكارشإ نع و َنوُكِرْفُم

 ىف ُدَمَحلا هَل َّوه الإ َدَلِإ ل هنآ َوهَو .بذكلا نم مهتنسلأب (2) َتوُنلعُي اَمَو هريغو
 (9 َنوُعَجَرَت ِهَِلِإو يش د يف ذفانلا ءاضقلا رو لَو ةنجلا رحل ايندلا ْلوُألآ

 2 هدرر# 5 : رعج لد

 5-1[ اذح ااا رب

 نييبنلا ىوس نيملاعلا ىلع يباحصأ راتخا هللا نإ" :رباج نع احيحص اعوفرم "رازبلا باتك" فو :تلق -
 يباحصأ يفو ؛يباحصأ مهلعجف - ايلعو نامثعو رمعو ركبابأ ٍنيعي - ةعبرأ يباحصأ نم 4 قاقمقلا رو: ةيلسرملاو
 :يواصلا لاقو (لمجلا ةيشاح) ".نورق ةعبرأ مأ نم يل راتخاو ؛ممألا رئاس ىلع ّيمأ راتخاو هريخ مهلك

 ْنآْرَقْلا اذه َلَّزُ الولف :لاقو كتي هللا لوسر ىلع نآرقلا كورن ةوبلا ملظعتسا ةريغملا نيبهليلولا نأ اهوزن ببس
 .هيلع ادر ةيآلا هذه تلزنف © ميظع نيكْيْوَملا نم لجَر ىلع
 راتخي يأ ةيردصم "ام" نأ :يئاثلاو ."راتخي" ىلع فقولاف «ةيفان "ام" نأ :اهدحأ :هجوأ هيف :خلإ ةريخلا مه ناك ام
 ةريخلا مهل ناك ام يأ فوذحم دئاعلاو "يذلا" نيعمب نوكي نأ :ثلاثلا .هب لوعفملا عقوم عقاو ردصملاو ؛مهرايتخا

 «فطاعلا لحدي مل اذهو ءءاشي ام راتخيو هانعم نأل ؛"راتخيو" :هلوقل نايب "ةريخلا مهل ناك نم" :نيرشخمرلا لاقو..ءهيف

 .هيلع راتخي نأ هقلح نم دحأل سيل ءاهيف ةمكحلا دوجوب ملعأ وهو «هلاعفأ ف ىىلاعت هلل ةريخلا نأ :نيعملاو
 (ةنسلا لهأ بهذم وهو «ةيفان انأ ىلع "ام"ب ءادتبالاو "راتخي" ىلع فقولا نإ :نولوقي سانلا لزي مل :تلق

 يفو (اصخلم لمدجلا ةيشاح) .ةلزتعملا بهذم "راتخي"ب ةلصتم ةلوصوم افوك نأو «ةعامج نع كلذ لقنو

 دنع كلذك رمألاو ءاسأر مهنع رايتخالا يفن هرهاظو «ريطتلا ئيعمب ةريطلاك ريختلا يأ ةريخلا :"يواضيبلا'
 .اهيف مهل رايتخا ال عاودب طونم «ىلاعت هللا رايتخاب قولخم دابعلا رايتحا نإف ؛قيقحتلا
 يف لزن هنأ يور ام هديؤيو «فطاعلا نع الخ كلذلو ؛ىلاعت هيلع راتخي تأ :هقلعن نم فجأل نيبإ ادنأ ةارلل :ليقو

 هيلإ عجارلاو ."راتخي' لوعفم ةلوصوم "ام" :ليقو #ميظع نيتي نقلا َنِم ٍلُجَر ىَلَع ْنآَْقْلا اذه َلّزُ الوَلإ :مهلوق
 .حالصلاو ريخلا يأ ةريخلا هيف مهل ناك يذلا راتخيو :قيعملاو ,فوذحم
 .ناميإلاك يأ :هريغو رفكلا نم (يواصلا ةيشاح) .رايتخالا وهو ءدحاو امهانعم ناكسإلاو كيرحتلاب :ةريخلا
 دمحلا :نولوقيف «ةنحلا يف يأ :ةنجلا (يواصلا ةيشاح) .ةنجلا يف دولخلاب نموملاو ءرانلا يف دولخلاب رفاكلا يزاجيف
 ؛ةعباتملا وهو «درسلا نم امقاد يأ "لعح"ل ناث لوعفم :ادعرس (نيلامككلا ريسفت) .نرحلا انغ بهذأ يذلا هلل

 (كرادملا ريسفت) .لعف هنزوو «ةديزم ميملاو .درف دحاوو درس ةثالث مرحلا رهشألا ف :مهلوق هنمو
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 هيف نوبلطت راه ٍءاَّيِضِب مُكيِتأَي مكمعزب هنآ ُرْيَغ ُدَلِإ نَم ةَسِيقْلأِمْوَي لإ امئاد
 ْمْثَيَءَرَأ مهَلُق .كارشإلا نع نوعجرتف مهفت عامس كلذ /2) َوُعَمَسَ اَلَقَأ ةشيعملا

 مُكيِتْأَي مكمعزب هلآ رََغ ُهَلِإ ْنَم ِةَّمّيقْلاِم ْوَي لِ اَدَمْرَس بلال هللا َلَعَج نإ
 أطخلا نم هيلع متنأ ام: تورت اَلقأ بعتلا نم هيف نوحيرتس توُكسُم ليلي

 يف هيف أوُنُكَسَتِل َراَهتلآَو ليلا ركل َلَعَج ىلاعت -ِهِتِّمْحَر نِمَو .هنع نوعجرتف كارشإلا يف
 و .امهيف ةمعنلا 2: َنوُرْكْشَ َْلَعَلَو بسكلاب راهنلا يف ءِهِلَّضَف نِم أوُعَتَبَتِلَو ليللا

 ءايناث ركذ جو ترومشزت زق تريزأا ىراكرش نأ لوقف ويِواكُي َمْوَي ركذا

 امه مهيلع دهشي مهيبن وهو اًديِهَشومَأ لك ني انجرخأ اَدَعَرَتَو :هلوق هيلع بيل

 22 2 قحلا نأ أَوَملَعَف كارشالا نم متلق ام ىلع َرُكَمَمَرُب أوُتاَه مهل اَنلَقَف هولاق

 اتيكيت ةد وحج وم مهتما نأ مهمع ر ىلع كر ىتأ هنكل «دوج ولا لصأل يضتقملا يععلا بلطل يلا 0 اي ىرهاظلا

 ؛ يناثلا لمعأو ؛ ليللا ف اعزانت "لعج"و "هيارأ" :خلإ متيأرأ .رييغت ندأب ليلا" لَم ,غلبأ وهف ءاليلضتو

 باوجو ؛هدعب ءايضب :هريدقت فوذحم 'ليللا ىلإ اهنم دئاعلاو ؛هدعب ماهفتسالا ةلمج وه يناثلا "متيأرأ" لوعفمو
 (لمجلا ةيشاح) .ءاشنإو اقلخ ناك نإ لاح وأ ءارييصت لعجلا ناك نإ ناث لوعفم "ادمرس"و «ءفوذحم طرشلا

 1 بشلا عوض وهو ءايضلا ركذ لب هيف نونكست : ليلب :لاق امك هيف نوفرضتت راهنب :لقي ملو :نونكست 3 ليلب

 نرق مث نمو «ةلزنملا كلتب سيل مالظلاو ء.هدحو شاعملا ف فرصتلا سيل «ةرثاكتم هب قلعتت ىلا عفانملا نأل

 الفأ" ليللاب نرقو ؛هدئاوف فصوو هعفانم ركذ نم رصبلا هكردي ال ام كردي عمسلا نأل ؛"نوعمست الفأ" ءايضلاب

 (كرادملا ريسفت) .هوحنو نوكسلا نم تنأ هرصبت ام مالظلا ةعفنم نم رصبي كريغ نأل ؛"نورصبت

 (يداصلا ةيشاحإ ."هللا يع بساكلا' تروا انهت زي ايل يف يتسلا جالضاةيالا ضمايتتسا :هلضف نم اوغتبتلو

 راعشالل ا ةيآلا ' مهيداني مويوأ 1 قرواطسلا' ةرابعو .اينات مهكارشإ لاح 0 يأ :ايناث ركذ

 نكي مل هنأ نايبل يناثلاو ءمهيأر داسف ريرقتل لوألا وأ «ىلاعت هب كارشإلا نم ىلاعت هللا بضغل بلجأ ءيش ال هنأب

 امأو «ةداتقو دهاحم نع لقن اذك ؛«مهيلع دهشي : مهيب وشو .قىوهو ةيثل سع ناك امعإو «كدنس نع مهكارشإ

 (نيلامكلا ريسفت) . رخخأ نطوم 5 هلعلف (ءايبثألا ريغ مهأ ىلع لادلا ءادهشلاو نيينلاب ءيجوأ' :ىلاعت هلوق
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 ايندلا ف مع 2 َتروُرَئفَي أاوئاك ام ميْنَع باغ َّلَضَو دحأ هيف هكراشي ال ِهَّنِب ةيإلا يف

 نياو همع نبا نيوثروق ني تراك وورق نإ هقللذ نع لاف اكيرش دعم نأ نم
 1 قوتكلا نب هشيَناَّدَو لاملا ةرثكو ولعلاو ركاب يع َعَبَف هب نمآو «هتلاح

 .ةيدعتلل ءابلاف «مهلقثت يأ ةٌوُقْلآ باحصأ ىلْؤُأ ةعامجلا ِةَبَصُحَلاِب لقثت وك مَُياَفَم
 لاق ذإ ركذا .كلذ ريغ :ليقو «ةرشع ليقو ,نوعبرأ :ليقو ءنوعبس :ليق مهتدعو

 يايا رطَب 2 لاط ةرتقي 3 7 .لبلارسإ ,يبب نم ةرسؤملا كوت كَل

 فقم .ةأب ةرنحالا َرادلا ,لاملا نما 1212 آَميِف بلطا غب .كلذب معو 2: نيحرفلا

 ةرخآلل اهيف لمعت نأ يأ ايدل 7 + كس كرش بيق هلو هللا ةعالط يف
 اس

 ٍضَرألا ىف ٌَداَسْفْل بلطت غبت لَو تا 0 نت اوفس ةقدصلاب سانت نبيشلاو

 000 ,مهبقاعي هنأ عع. َنيِدِسْفُمْلا بح ال هلل نإ ]راس

 (ريبكلا ريسفتلا) .يوال نب ثهاق نب نارمع نب ىسومو «يوال نب ثهاق نب رهصي نب نوراق ناك هنأل :همع نبا
 عمج «هقيدانص حتافم يأ :هحتافم .ةدضاعتم ةعامج اهحيتافم لقثت ام نئازخلا نم هانيطعأو :لإ زونكلا نم هانيتآو

 :ناهجو هيف :خ! ءونتل (يواضيبلا ريسفت) .حتفملا اهدحاو سايقو «هنئازخ :ليقو .هب حتفي ام وهو -رسكلاب-
 .ةبصعلا حتافملا لقثتل يأ ءايوقألا ةبصعلا حتافملا ءونتل :نيعملاو ,مالكلا يف بلق الو ؛ةزمهلاك ةيدعتلل ءابلا نأ :امهدحأ

 (لمجلا ةيشاح) .اه ضهنتل يأ «حتافملاب ةبصعلا ءونتل لصألاو ءابلق مالكلا يف نأ :يناثلاو

 لثم حاتفم لكو «لبإلا دولج نم هحيتافم تناك :اولاق :"ريبكلا" يفو .ام25 سابع نبا لوق وهو :نوعبرأ ليقو
 ايندلاب حرفلا :حرفت ال .الغب نيتس ىلع حيتافملا تلمح نوراق بكر اذإ ناكو «حاتفم ةنازخ لكل ناك و «عبصإ

 ةلاحم ال ةقرافم ةذللا نم اهيف ام نأب ملعلا نإف قاع نع لوهذلاو اه ىضرلاو اهبح ةجيتن هنأل ؛اقلطم مومذم

 (يواضيبلا ريسفت) .(1١:ديدحلا) يْدَكاَنآ امي اوُحَرِفَت الَوِ» :ىلاعت لاق كلذلو ؛حرتلا بحجوي
 ؛كمره لبق كبابش :سحخ لبق اسمح منتغا" :ثيدحلا يفف [كيفكي ام اهنم ذحأت وأ|] :ةرخآلل اهيف لمعت نأ

 ىرج ام اذهو .لسرم وهو ".كتوم لبق كتايحو ؛ءكلغش لبق كغارفو ؛كرقف لبق كانغو ءكمقس لبق كتحصو
 ."لمجلا" نم «ةرخآلل هرمع يف لمعي نأ ايندلا نم ناسنإلا بيصن ةقيقح نأل :الاق ,ديز نباو دهاجم هيلع
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 ليئارسإ ب , ملعأ ناكو «,هتلباقم يف يأ دنع ِملِع ْلَع لالا أ هٌبيِتوُأ اَمنِإ َلاَق

 .ها3 ىء كالكأ نق للا ئيرأ لَم خلوأ :ىلاعت لاق .نوراهو ىسوم دعب ةاروتلاب

 ؛كلذب ملع وهو يأ لاملل امج ُرََحَأَو وف ُهْنِم ُدَسَأ َوُه َنَم ممألا ِنوُرُقْلا ب
 نولخديف ءامي ىلاعت هملعل ت) َروُمرَجْمْلآ ُمِهِبوُتذ نَع ُلَكَسُم اَلَو ىلاعت هللا هكلهيو
 01711101212.-ب1بب-ب--7ت إ5ظ1]1101010101 1 ]1 .باسحت اللب. وانلا

 ناكو .ءايميكلا ملع وأ «ةاروتلا ملع وهو «سانلا هب تلضف يذلا ملعلا نم يف امل ؛قاقحتسا ىلع يأ :خلإ هتيتوأ امنإ
 .'ملع'ل ةفص "يدنع"و .ةعارزلاو ةراجتلا نم بساكملا هوجوب ملعلا وأ ءابهذ امهلعجيف ساحنلاو صاصرلا ذأي

 هللا ةنم ةيؤر ليبس هل حتفو «هلاوقأو هلاعفأ نع هرصب فرص نم ديعسلاو «حلفأف هسفن ىلإ دحأ رظن ام :لهس لاق

 هللا ةنم ةيؤر ليبس هل حتفي ملو «هلاوحأو هلاوقأو هلاعفأ هنيع ف نيز نم يقشلاو «لاوقألاو لاعفألا عيمج يف هيلع ىلاعت

 (كرادملا ريسفت) .الضف هسفنل ىعدا امل نوراقب فسخ امك ءاموي هكلهي همؤشف .هسفنل اهاعداو اي رختفاف

 (نيلامكلا ريسفت) .لاح :ليقو «ةلباقملل ءابلا يعم. "ىلع"و ,"هتيتوأ'" ب قلعتم ءوغل فرظ هنأ ىلإ ريشي :هتلباقم يف يأ

 رئاسو ةنقهدلاو ةراجتلا ملع :ليقو «ءايميكلا ملع :ليقو «ةاروتلا ملع ملعلاب دارملا نأ نيعي :2إ ملعأ ناكو

 مهكلهأ دق هللا نأب يأ :كلذب ملاع وه ."يواضيبلاو نيلامكلا" يف اذك ءفسوي زونكب ملع :ليقو ءبساكملا

 .افاعضأ هيلع ديزي ام الو «كلذ هعفني مل هكالهإ دارأ اذإ هنأ :ئيعملاو ؛خيبوتلاو بيجعتلا دوصقملاو .هلبق نم

 (لمجلا ةيشاح) .خيراوتلا ظافح نم هعمسو ةاروتلا يف هأرق هنأ هلبق نم كالهإب هملع ببسو

 َوفا» :ىلاعت هلوق نيبو هنيب عمجلا فيك :تلق نإ .مهياقع دارأ اذإ مهيونذ نع هللا مهأسي ال يأ :حإ لأسي الو

 - باتعتسا لاوس :نامسق لاؤسلا نأب :بيحأ 28:37 :رجحلا) َنولَمْعَي اوناك اّمَع ََنيِعَمْجَأ ةهتلأْستل

 خيبوتلا لاؤس تبثملاو ءيصاعلا ملسملا لاؤسك رفقا وفعلا هبقعي يذلا باتعتسالا لاؤس يفنملاف ؛عيرقتو خيبوت

 الف نيمرحملا بقاع اذإ ىلاعت هللا نأ دارملاف :"ريبكلا" يف :2! مهيونذ نع (يواصلا ةيشاح) .رانلا الإ هبقعي ال يذلا

 نإف .لاؤسلا ىلإ هب ةجاح الف ؛تامولعملا لكب ملاع ىلاعت هنأل اهتيمكو منهرتذ ةيفيك ننع مهلأسب نأ ىلإ هب ةجاح

 .نيتقو ىلع كلذ لمحي :انلق ' ' 4 نيعمجأ انهتلاشسا فاكر وف :هلوق نيبو هنيب عمجلا فيك : ليق

 لاق امك «مهيلع ددشيو نوبساحي مهأ -روهمجلا هيلعو- رخآلاو ةلأسملا يف نيلوق دحأ اذه :خ ! رانلا نولخديف

 يف فلتخا «ةيآلا "مهونذ نع لأسي الو" :"بيطخلا" يفو (لمجلا ةيشاح) .كَنيِعَمْجُأ ْمُهَنلأْسَتل َكبَرَوف :ىلاعت
 مهفوفرعي مهنأل ؛مهنع ةكئالملا لأست ال :دهاجم لاقو ءباسح الو لاؤس ريغب رانلا نولحدي :ةداتق لاقف ءاهانعم

 .عيرقتو خيبوت لاؤس نولأسي امنإو ؛مالعتسا لاؤس لأسي ال :نسحلا لاقو ؛مهاميسب
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 بهذلا سوا يلحس ني «نيريثكلا - -هتئيز ىف -هِمّوق ْىَلَع نوراق ّجَّرَخَف

 هيبنتلل ب اَيَنُدلآ ةوَيَحَلآ َوُديِرُي يذلا َلاَق ةيلحتم لاغبو لويخ ىلع «ريرحلاو

 .اهيف فاو ١" ٍميِظَْع بيصن ٍظَح وُذَآ نإ ايندلا يف نوقف تووأ آم لكم ام تيل

 يف هنأ ثاَوث رجز ةملك َجَكَلَيَو ةرخآلا يف هللا دعو اهب لعْلا أوُثوأ تريلا مهل َلاَقَ

 ياايرشلي لو ايندلا ف وراق يوأ امدكيلكس ليظو ست مو نول يكن ةنداباو ةرعألا

 نوراقب هب اَفَسَك .ةيصعملا نعو ةعاطلا ىلع 2: تروُربدَّصلآ الإ امي باثملا ةنجلا

 هنع اوعنمي نأب هريغ نم هللا نوُد نِم ءهئورصنَي ٍةَنِف نم دُهَل ناك مف َضَرألا هِراَدِبَو

 يا أ سمألاب هتاكم أَوْنِمَت تريلا َحَبصَأَو ٠ هنم هنم 89 َنيِرِصَتْنَمْلا ّنِم با كالملا

 :هلوقو .تبسلا موي هحورخ ناكو .ضارتعا امهنيب ب 2 ىلع هتيتوأ امنإ" :هلوق ىلع فطع :جرخف

 «تارفصعملا هيف يئر موي لوأ وهو «تارفصعملا مهيلع ءافلأ نيعست :ليقو ءفالآ ةعبرأ اوناك :ليق «"هعابتأب"
 مهويخ تناكو «جابيدلاو يلحلا مهيلع ءضيب ةيراج ةئام ثالث هراسي نعو «مالغ ةئام ثالث هنيمي نع ناكو

 ىلع ناكو ءبهذ نم اهجرس ءاهداوس نم رثكأ اهضايب ؛ءابهش هتلغب تناكو ءرمحألا كاب ةيلحتم مهلاغبو

 (يواصلا ةيشاح) .ءارمح ةفيطق وهو - ميحلاو ةزمهلا مضب - ناوجرألا اهجرس

 .اهنم :لوقي نأ رهظألا :اهيف (يواصلا ةيشاح) .نوبوجحم مهنأ ريغ نينمؤم اوناكو يأ :حلإ نيذلا لاق

 هل ذإ ؛'ىلعاو "نع'ب امهتيدعت يدع اذلف «تابثو فك وهو «سفنلا سبح ربصلا :خ2إ نورباصلا الإ
 ."ىلع"ب يناثلاو ؛”"نع"ب لوألا يدعف ؛ةعاطلا وهو هب لصتا امو «ةيصعملا يهو هنع عطقنا ام :ناقلعتم

 وأ ربخلا "هل"و «ةصقان تناك نإ "ناك" مسا نوكي نأ زوجي "ةئف" :لإ هنورصني ةئف نم (نيلامكلا ريسفت)

 ءاظفل رجلاب اهعضوم ىلع مكحيف 2"ةئف"ل ةفص "هنورصني"و «ةمات تناك نإ العاف نوكي نأو «"هنورصني"

 (لمجلا ةيشاح) .اهيف ةديزم "نم" نأل ؛نيعم عفرلابو

 دري ملو ,"اونمتال فرظ "سمألاب" :هلوقو .ايندلا نم هتبترو هتلزنم يأ هناكم اونمت نيذلا راص يأ :حبصأو
 ."بيرق نم يأ" :هلوقب حراشلا هيلإ راشأ امك «بيرقلا تقولا لب «هموي لبق يذلا مويلا صوصحخ سمألاب
 (لمجلا ةيشاح) .هناكم لثم يأ فاضم فذح ىلع مالكلاو
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 هيو هيابع و كنب نقل قررا عسوي طسبَي هلأ 4 ا ل بيرق نم

 ماللا ىنعمب فاكلاو تاقثأ يأ- بجتعأ :نيعمم لعف مسا "يو"و .ءاشي نم ىلع قيضي

 ج9 َنوُرِفَكل خلفي ال دَنأكيَو لوعفملاو لغافلل ءانبلاب اَنيَفَسَخَل اَنيلع هَل نم نأ الو
 ضّرألا ىف اًولُع نور ال نيل اقام ةنحلا يأ ٌةَرْح الا رادلا َكلت .ةوراقك هللا ةمعنل

 لمعب هللا باقع 72 َنيِقَتُملِل ةدومحملا ةَّبقدَعْلاَو يصاعملا لمعب اًداَسَق اَلَو يغبلاب
 ماللا ةيرقب هس

 اج نيو اهانمأ رشغ. رهو ءاهيبس .بازت انتي دئاق ذسشللاب اج نم .تاغااطلا
 ةهه هم ممم مق# ع 2” زولمعُي اوك. اه ءازج الإ ِتاَعّيَّسلا أوليع ل ذأ ىّرج الف ةكّيّسلآب

 لعف مسا :يوو (نيلامكلا ريسفت) .هتقو نيبعت ال «هبرق هب دارملا ذإ ؛برقلا نم ازاحب ”سمأ" لعج :بيرق نم
 مدانلا اهلمعتسي مدنتو أطخلا ىلع هيبنت ةملك "يو" :هيوبيس لاقو .ليلخلا هلاق ءانأ بجعأ ئعمب "هص" لثم

 فاكلاو .نيبجعتم اومدن :ئعملاو .بجعتلل "”نأك"و مدنتلل "يو" نإ :ليلخلاو هيوبيس نعو .كل هتمادن راهظإل

 دنع "ناكيو" :"يواضيبلا" قو اللا قعف (نيلامكلا ريسفت) .قزرلا طسبي هللا نأل اءانأ بحعأ يأ ماللا نعع

 .قزرلا طسبي هللا نأ رمألا هبشأ ام :ىعملاو «هيبشتلل "نأك"و بحجعتلل "يو" نم بكرم نييرصبلا
 هللا نم نأ الول يأ نيقابلل لوعفملاو ءانب ضرألا هللا فسح يأ فوذحم لوعفملاو ,بوقعيو صفحلا :لعافلل ءانبلاب
 (نيلامكلا ريسفت) .هلجأل هب فسحف ؛هيف هدلو ام انيف هديلوتل ؛انب فسخل نوراق ئيغ نم هل انينمت ام انطعي ملف انيلع
 لآف ءولعلا اراتخاو اريحتو اربكت نوراقو نوعرف نإف ؛ةرهاظ اهلبق امل ةيآلا هذه ةبسانم :2! ةرخآلا رادلا كلت

 لوزي ال يذلا مئادلا زعلل امهرمأ لآف ءعضاوتلا اراتخا نوراهو ىسومو «رامدلاو لابولاو نارسحخلل امهرمأ
 (يواصلا ةيشاحإ .لوحي الو

 ةغيصلا يف سيلو ؛ليلعتلل "نم"و «ةنحلا "ريخلا" ب دارملاف "هللا الإ هلإ ال" ةنسحلاب ديرأ نإ هنأ مدقت :لإ ةنسحلاب ءاج نم
 َءاَج نما :ىرخألا ةيآلا يف هب ارسفم ءاج امك ءاهلاثمأ رشع "اهنم ريخلا"ب دارملاف :ةعاط قلطم امب ديرأ نإو ءليضفت

 يوانسلا ةيشاح) يالا دحلل ةراشإ "خي اهببسن: باول" ةرسفملا لوقف 17 :ماعنألاو اهلنا ْمْشَع هلف ةَنَسَحْلاب
 يلا ةنسحلا يف اذهو .ءاشي نمل فعاضي هللاو ةئام عبسلو نيعبسل فعاضتو «ةفعاضملا لقأ اذه :اهنلاثمأ رشع وهو

 ريظن يف ذخؤت ىلا ةنسحلا امأو ءالثم تيملل هباوث يدهأو لعف اذإ ركذلاو ةءارقلاك هلجأ نم تلعف وأ .هسفنب اهلعف

 سيل «ىلاعت هللا نم لضف ضحم اهنأل ؛ملاظلل بتكتف ةفعاضملا امأو :مولظملل ةنسحلا ذخؤت لب «فعاضت الف ةمالظلا

 (يواصلا ةيشاح) .هل ةفعاضم الف مهريغ امأو «ةمألا هذي ةصوصخم ةفعاضملاو .لعف هيف دبعلل



 صصقلا ةروس يا نورشعلا ءزجلا

 ناكو :ةكه ىلإ داعم لإ كتذترل هلزنأ ترادوقلا كَليلَع نضّرق ىزلا ّنِإ .هلفم يأ

 لوقل ًاباوج لرن © 2) ٍنيِبُم للص ىنَوَه َنَمَو ىَدهآي : آَج نم ُمَلْعَأ َيَّر لق اهقاتشا دق
 نعم. "ملعأ"و .لالض ف مهو ىدهللاب يئاحلا وهف ذ يأ «لالض يف كنإ :هل ةكم رافك

 نم ةَمَحَر :كليلإ .ىقلأ نكلاإلا نارقلا بيقكحلا قتيلا خعلُي نأ اوُجَرَت تنك اَمَو .ملاع

 كلَ لو .هب | كوعد يذلا مهنيد ىلع :) نيرِفكلل ًانيعم اريهَظ َننوُكَت اَلَق : تل

 اًمتلال اعافلا ها ولا احلل |! ف دح ”ةلتكو دي" :ةلصأ
 ذولا ب اه لع واولاو مر عفر و ب كنودصي يس

 سانلا َعْدَأَو كلذ ف مهيلإ عجرت ال يأ ىليَلإ تلرنأ ْذِ َدَعَب هللا ٍتَياَء نع ةنكاسلا

 مزاجلا رئؤي و .مهتناعإب ٠ نيككجرشملا نيم نتوكت اّلَو هتدابعو هديح وتب كر

 :يرشخمزلا لاقو (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةلئامملا يف ةغلابم "نولمعي اوناك ام" هماقم ميقأو لثملا فذحف : هلثم

 ىلإ ةئيسلل ضيغبت ةدايزو 15 نيجت لضف ارركم مهيلإ ةئيسلا لمع دانسإ يف نأل ؛تائيسلا ركذ روك ان
 (لمجللا ةيشاح) .اهلاثمأ رشعب ةنسحلا يزجيو ءاهلثم. الإ ةئيسلا ير الملا ميظعلا لبن نجالعو ؛نيعماسلا بولق

 .ةكم وه :ليقو «دومحملا ماقملا وه :"دوعسلا يبأ" يفو .ى#ض سابع نبا نع يراخبلا هاور امك يأ :ةكم ىلإ

 ىورو .ان# سابع نبا نع يراخبلا هاور ةكمم داعملا ريسفتو .حتفلا موي اهيلإ هدرف :خلإ اهقاتشا دق ناكو
 هخيرات يف يراخبلاو ديعس نبا هجرحأو «توملا هنأ :ديعس يِبَأ نعو هنع هيودرم نباو ءام5# سابع نبا نع يربطلا
 وجرت ةلاسرلا ءيجب لبق تنك امو يأ :خلإ وجرت تنك امو (نيلامكلا ريسفت) .ةنجلا هنأ :ف5# سابع نبا نع
 تملع ام يأ :"يبطرقلا" يثو .كنم قباس بلطت نع الو داعيم نع ال كيلع هلازنإف ءكيلع نارقلا لازنإ لمأتو

 .نآرقلا كيلع لزننو «قلخلا ىلإ كلسرن انأ
 واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو «"ةيهانلا ال'ب موزحم عراضم لعف "ندصي'و «ةيهان "ال" :خإ كنّدصي الو

 تايآ ةءارق وأ غيلبت نع ف "هللا تايآ نع" :هلوقو .ديكأتلا نون ةروكذملا نونلاو ءهب لوعفم قلو ؛لعافلا

 .الحم ارثؤم ناك نإو اظفل رثؤي مل يأ :مزاجلا رثؤي و .ةيهانلا "ال" وهو يأ :مزاجلل (لمجلا ةيشاح) .هللا

 (نيلامكلا ريسفت) .هلحم يف ررقت امك «بم ةليقثلا نونلا عم هنأل :ل! مزاجلا رثؤي ملو
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 2 ْ | _ماغ هلا 6 5 0-5 - , هك ل 2 ع هع ند نو ا ا ااا اع رق

 هآ هايإ الإ َْهجَو الإ ُكِلاَه هن لك وه الإ دَِإ ذل رخام اً لأ َمَم دبعت ٌّعَدَت اََّو
 .روبقلا نم روشنلاب < 29 َنوُعَجََت َةَيَلإَو دفانلا ءاضقلا “كس

 ا #4 5 ”اوعا بشوك ا 2# 2 2 | 1 0000 م

 مهو انَماَء مهوقب يأ ًأَوْلوَقَي نأ ْأَوْكَرَتي نأ ساَّنلا َبسَحَأ .هب هدارع. ملعأ هللا 2: ملا

 .نوكرشملا مهاذاف اونمآ ةعامج يف لزن ؟مهناميإ ةقيقح هب نيبتي امب نوربتخي 2: َنوُنَتْفُي ا

 بلطلا نأ نم جراوخلا همعز ام ىلع ليلد ةيآلا ف سيلف ذئيحف «ةدابعلا ءاعدلاب دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :دبعت

 هدي ىلع ررضلا وأ عفنلا هللا ءارجإ ثيح نم ريغلا لاؤس نأل ؛بكرم لهج هنإف ؛كرش -اتيم وأ ايح- ريغلا نم
 (يواضلا ةيشاح) .لوهج وأ دوحج الإ بابسألا ركني الو ؛بابسألاب كسمتلا نم هنأل ؛ابجاو نوكي دق

 (يواضيبلا ريسفت) .مودعم «هتاذ دح يف كلاه نكمثم هادع ام نإف ؛هتاذ الإ يأ :ههجو الا

 هيفف «ةيكم ةيآ نوتسو عست يهو توبكنعلا ةروس :خسنلا ضعب يفو «ربخو أدتبم :ةيكم توبكدعلا ةروس

 .ءزجلا مساب لكلا ةيمست باب نم ءاهيف توبكنعلا ركذل ؛كلذب تيمسو .ةيلاحلا ةلمجلاب ربخلاو أدتبملا نيب لصفلا

 ىعمو ؛فوذحم ءابلاو :ةيردصم "ام" نأ ىلإ ريشي :مهوقب يأ (يواصلا ةيشاح) .يفيقوت روسلا ءامسأ نأ مدقتو

 "'مهوقب" :هلوقو .همامت نم "نينوتفم ريغ"و «هيلوعفم لوأ كرتلاف ءانمآ :مهوقب نينوتفم ريغ مهكرت اوبسح :ةيآلا

 (نيلامكلا ريسفت) .انمآ :مهوقب نينوتفم ريغ نيكو رتم مهسفنأ اوبسح وأ «هيلوعفم نم يناثلا وه
 تاعاطلا فئاظوو «سفنألا هيهتشت اه ضفرو «ةدهاجملاو ةرحاهملاك فيلاكتلا قاشمم يأ :خلإ هب نيبتي امج

 هيف لزلزتملا نم نيدلا يف خسارلاو «قفانلا نم صلحملا زيمتيل ؛لاومألاو سفنألا يف
 نيعمجأ .مهيلغ ىلاغت هللا ناوضر ةباحصلا نم نانا ف تلرن امنأ يورو .ههلامعأ بئارم بسحت مهيزاجيو

 ."دوعسلا يبأ" نم «نيكرشملا ةيذأ نم اوعزج
 اذإ رامع يف تلزن اهنأ : ظخ رهع ني هللا كليع نع ريرحج نباو دعس نبا ج رأ .اوعزجف .خ1 نوكرشملا مهاذك

 قتيلا لإن نصلطاع اوبس ةقكع مالسإلاب اورقأ سانأ ف تلزن اهنأ :ديمح نب دبع جرخأو .هللا يف بذعي ناك
 دحأ انعبتا ْنإَف ؛جرخت :اولاقف ءاذكو اذك ةيآ مكيف لزنأ دق هنأ مهيلإ اوبتكف ؛«تلزنف مهودرف نوكرشملا مهعبتاف

 نم اوُرَجاَه َنيِذلل َكَبَر نإ مد :لزنف احب نم مهنمو لتق نم مهن «يفيرلتاتف وكر شما ميوسبلاف اريجرخف ياناثا
 (نيلامكلا ريسفت) ١١ ١(. :لحنلا) 4 ميحَر ١ "فقل اهي خرم كبَر نباو سوا وهاك ل فاق

 بئاضملا لونفو
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 ةدهاشم ملع مهاعإ يف أوقَّدَص تح ذأ دل ملح يطق ني نيا انك دقو

 نأ يصاعملاو كرشلا ِتاَنَيَسلَآ َنوُلَمَعَي ديل بوح .هيف مَثو نيبذكلا َنَُملْعَيْلَو
 وبلد رد- 0 5 7
 مهمكح ه © ترومكح يذلا ام سئب َءاَم ؟مهنم مقتنن الف انوتوفي كوفي

 وصد لجا نإف هللا ًءاقل 01و ن5 نع ا ها 006 اذ اق درا اقل ةقا] يعي اك . 1 اك

 هنأ اوملع دقو كلذ اوبسحأ :قيعملاو «هلعاف نم الاح نوكي نأب ؛"سانلا بسحأ" هلوقب لصتم :خ! انتف دقلو

 نم الاخ :نوكي نأب "نونتفي آل مهو" :هلوقب وأ «نابسحلا يف مهتطخ ىلع .هيبنتلا دوصقملاو :هللا ةنس فالخ
 كلسي الو ءمهريغك اونوكي ال نأ اوبسحأ :يعملاو «نانتفالا مدعب مهسفنأ مهصيصختل هجو ال هنأ نايبل ؛هلعاف

 مساب بذكلا بناج يفو ءيضاملا لعفلاب قدصلا بناج يف ربع :اوقدص نيذلا .ةقباسلا ممألا كلسم مح

 فصو لاز دقف نوقداصلا امأو ءأبخم ناك ام الإ مهنم رهظي مل هرمتسم مهفصو نيبذاكلا نأ ىلإ ةراشإ ؛لعافلا

 (يواصلا ةيشاح) .لعفلاب ريبعتلا هبسانف «قدصلا مهل ددحتو ,مهنع بذكلا
 نايبب «سانلل هللا ملع قلعتم رهظيل دارملا نأ :باوجلاو ؟هيف ددحت ال هللا ملع نإ :لاقي امع باوج :ةدهاشم ملع
 سانلل خيبوت لوألاف ,خيبوت ىلإ خيبوت نم لاقتنا :إ نيذلا بسح مأ (يواصلا ةيشاح) .بذاكلا نم قداصلا

 مهنظ ىلع مهخيبوت وهو «هنم دشأ يناثلاو ءبعت الو ةقشم ريغ نم ناعإلا درجمبي تاجردلا غولب مهنظ ىلع
 (يواصلا ةيشاح) .رفكلا ىلع مهماود عم هنم نورفيو «هللا باذع نوتوفي مهنأ
 ؛لوألاب يوغبلا صخو ؛يضاقلاك ةئيسلا فنصملا ممع .حراودلاو بولقلا لاغعفأ معي هب لمعلا نإف :كرشلا

 "بسح" يلوعفم دسم داس :انوقبسي نأ (نيلامكلا ريسفت) .يناثلاب يرشخمزلاو
 (نيلامكلا ريسفت) ."ديز موقي نأ ىسع" يف امك اهماقم موقي دق اضيأ اهإف ةيردصم وأ ءانوقبسي
 (نيلامكلا ريسفت) .كلذ بسحي نم ةلزنمب اولعج يصاعملا ىلع مهرارصإل ؛كلذ اوبسحي مل نإو ةاصعلاو :مهنم مقتنن الف
 لعاف ةلمجلاو ءهرَّذق امك فوذحم دئاعلاو .ةلص "نومكحي"و «ةلوصوم "ام" نأ ىلإ راشأ :خإ اذه مهمكح ه

 لعافلاو ءاهتفص "نومكحي"و «رييمت "ام" نوكت نأ زوجيو .مهمكح يأ فوذحم مذلاب صوصخملاو «"ءاس"

 ءافوذخحم زييمتلا نوكي اذه ىلعف «ةيردصم "ام" نوكت نأ زوجيو .فوذحم اضيأ صوصخملاو «"ام" هرسفي رمضم

 ىلع هيبشتلل امإ "اومكح" نود "نومكحي"ب ءيجو .مهمكح امكح ءاس يأ مذلاب صوصخم لوؤملا ردصملاو

 (لمجلا ةيشاح) .ةلصافلا لحأل يضاملا عقوم هعوقول امإو ءمهديد الرع: نأ

 ناك نم "هللا ءاقل وجري ناك نم" :هلوق نم ىعملاو ,فوخلا ءاجرلا نم دارملا :نيرسفملا ضعب لاق :يزارلا لاق :فاخي
 اذهب درو ءاحرلا نأ ىلع انعمجأ انألو «ريغ ال ريخلا عقوت وه ءاجرلا يف روهشملا نإف ؛فيعض وهو هللا ءاقل فاخي

 .كارتشالل اعفد ؛هريغل نوكي ال ءاذه ادراو ناك اذإو هللا لضف فاحأ هنم مهفي الو هللا لضف وجرأ :لاقي «نيعملا

 مهغأ يأ ةليقثلا نم ةففخم "نأ"و
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 وأ بْرَح داهجَدَيَج نَمَو .مهلاعفأب 2: ْءِلَعلَأ دابعلا لاوقأل ْميِمَسلَآ َوهَو هل ٌدعتسيلف

 سنإلا 2' َنيِمَلَعلا نع ُىَعَ َهَّلل

 هِهِتاَكَيَس ْمُهَتَع َنَرِفَكُل ِتَحلَّصلآ أوُلهَعَواوُنَمَء َنيِذّلاَو .مهتدابع نعو «ةكئالملاو ّنحلاو
 أوثاك ى نا ءابلا ضفاخلا عرب هبضنَو .نسح نعم َنَسحَأ ْمُهَتيِِجَتَلَو تاحل اصلا لمعب

 ضفاحلا نم لدي رجإباب

 نأب نْسُح اذ ءاصيإ يأ اًنَُح ِهَيَدِلَوب َنَسنإلآ اَْيَّصَوَو .تاحلاصلا وهو ,2: َنوُلَمَحَي

 موهفم الف ؛عقاولل ةقفاوم لع هكارشإب ِفِبَكَل َسْيَل ام ىب َكِرْشُمِل كااَدَهَِج نإَو امهّريي

 )377055 2 نولَمعت ثم 4 اًمبركُكنأف : كاش لإ كلرشألا نا انهتيض الخ د

 َّنِإ هلل ال هل هداهج ةعفنم نأل : ءهسفتل دهن اَمْنِإَف سفن

 :هلوقب حراشلا هردق ءفوذحم طرشلا باوج نأ ىلإ ةراشإ [ةلعلا ماقم ميقأ ءازجلا نأ ىلإ ريشي] :هل دعتسيلف

 وجري ال نم نأ مزل طرشلا باوج ناك ول هنأل ؛"تآل هللا لجأ نإف" :هلوقل طرشلا باوج سيلو "هل دعتسيلف"

 باجأ نكل .."لمحلا" نم اضخلم «طرسلا مادعتاب مدعني ظرش ىلع قلعملا نآل ةهل ايتآ هللا لحأ نوكي ال هللا ءاقل

 هللا لجأ نإف هللا ءاقل وجري ناك نم نيعي «باوثلا نم هدعي امب عيطملا دعو لحألا نايتإ ركذ نم دارملا نأب :يزارلا

 .وه بائثي هجو ىلع اينآ هللا لجأ نوكي ال هوجري ال نم نأ كش الو ؛هدنع هتعاط ىلع باثي هللا باوشب تآل

 يف سفنلا ةفلاخم ىلع نوكي دقو ؛برحلا يف كلذ نوكيو ءةدشلا ىلع ربصلا وه داهجلا :2! سفن وأ برح داهج

 ءنسحأ باوث يأ فاضم فذح ىلع وه :ليقو :2 ! ضفاخلا عزنب هبصنو (نيلامكلا ريسفت) .اهتاوهش نع فكلا

 نم هنأل ؛؟ءيشب سيل اذهو ؛هنع توكسم نسحلاب مهءازج نأ مزلي الكل ؛فصولا درحجب انهه "نسحأ"ب دارملاو
 (لمجلا ةيشاح) .ىلعألاب ىدألا ىلع هيبنتلا نم وهف «هنود ام مهازاج نسحألاب مهازاج اذإ هنإف ؛ىلوألا باب

 :ىعملا نوكي نأ زوجيو «"انيصوو" :هلوقل ردصم هنأ ىلإ فاضملاو فوصوملا ريدقتب ريشي :نسح اذ ءاصيإ يأ
 دعس يف تلزن ةيآلا :كادهاج نإو (نيلامكلا ريسفت) .انسخ لعغفلا لعج ةغلابملل وأ ؛نسح اذ العف انيصوو
 ملسم هاور ؛دتري ىح برشت الو لكأت ال اهفأ همأ تفلح «ةيمأ نب نايفس يبأ تنب ةنمح همأو صاقو يبأ نبا
 (نيلامكلا ريسفت) .يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو

 نأ حصي ال ائيش يب كرشتل :لاق هنأك ؛مولعملا يفن ملعلا يفنب دارملاو ؛هتيهإب كل ملع ال يأ :ك! هب كل سيل ام

 موهفم الف" :هلوقو .عقاولا يف كيرشلا يفنل اموزلم ملعلا يفن نوكيف :عقاولل ةقفاوم (كرادملا ريسفت) .اهإ نوكي

 .دحاو هلإلا لب ؛هب كل ملع ال هلإو ءملع هب كل هلإ مث سيل هنأ كلذ نايب "هل
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 ءايبنألا (2) َنيِحِطّصلآ ىف َمُهَتَلِجَدُتَل ِتَحلّصلآ ْأوُلِمَعَو ْاوُعَماَء َنيِذَلاَو .هب مكيزاحأف

 ٌلَعَج هللا ىف َىِذوأ اَذِإَ كاب اك لوقف نم سانلا َنِمَو .مهعم مهرشحن نأب «ءايلوألاو

 َءاَج مسق مال نَِلَو قفانيف مهعيطيف ءهنم فوخلا يف هللا ب اَذَعك هل مهاذأ يأ ِساَنلآ ةَئَبف

 واولاو «تانونلا يلاوتل ؛عفرلا نون هنم تفذح َنأوَقَيَل اومنغف كاَبَر نم نينمؤملل رص

 لاق «ةمينغلا يف انوكرشأف نامبإلا يف ا فس نإ نينكاسلا ءاقتلال ؛-عمجلا ريمض-

 ناميإلا نم مهوولق يف 2 َنيِمَسَعْلا روُدُص ىف مب لاعب يأ َمَلَعَأب ُهّللا سِيَلَوَأ :ىلاعت هللا

 يراحيف 80 تريفقتكُملا ٌنَْمَلَعَيَلَو مفولفب اوثماو تيريذلا ُهَللآ ٌملَْيَلَو .ىلب ؟قافنلاو

 اَنليِبَس أوعِبَنآ أوُنَماَ تريز اوُرَفَك َنيِذَّلأ َلاَقَو .مسق مال نيلعفلا يق ماللاو .نيقيرفلا

 :ىلاعت لاق .ربخلا ىنعمب رمألاو .تناك نإ انعابتا يف َركَيَّطَخ َلِمَحَتَلَو اننيد يف انقيرط

 ص000 كلذ يف ) وُبِذَكَل ْمُهنِإ ءْنَش ني مُهَيَطَح ْنِم تيت مه اَمَو

 بحأ نم هحور عمتجا حلاصلا نمؤملا تام اذإف ؛خزربلا يف مهب نوعمتجيو لب «ةمايقلا موي يأ :مهعم مهرشحن نأب

 سيل وأ .نيقفانملا يف تلزن ةيآلا :إ سانلا نمو (يواصلا ةيشاح) .ةمايقلا موقت يح «ءايلوألاو ءايبنألا نم
 «"نايبلا عماج" قف انك «نيملاعلا رودص ُُق ام ملعأب هللا سيلو مهيجني :لوقأ يأ فوذحم ىلع فطع حا هللا

 "يلعأ"ف ؟ملعأب هللا سيلو «نيملاع مهلاوحأ يف نورظتي نيذلا نوسرفتملا سيلأ :هريدقت يشاوحلا ضعب فو

 (نيلامكلا ريسفت) .هباب ىلع ةدايزلل

 نيرمأ عامتجا ديري نم لوق يعم وه :يرشخمزلا لاق ."مكاياطخ لمحنلو" :هلوق يف يأ :خ! ربخلا ىنعمت : رمألاو

 يف وه سيلو ؛لمحلا انم نكيلو يأ ”لمحنلو" :هلوقف ءءاعدلا نيم نكيلو اياطعلا كنم نكيل :لوقيف ؛دوجولا ف

 (لمجلا ةيشاح) .زاجحلا ةغل وهو ءرمألا مال رسكب ىسيعو نسحلا أرقو .باجيإو بلط رمأ ةقيقحلا
 اورمأ امنإو :ءنولوقت امك «ثعبلاب اهيلع ذخاؤي ةئيطخ كلذ نإ يأ "مكاياطحخخ لمحنلو" :هلوق يأ :رمألاو

 أرقو (دوعسلا يبأ ريسفت) .عابتالاب لمحلا قيلعت يف ةغلابملل ؛عابتالاب مهرمأ ىلع هل نيفطاع ؛لمحلاب مهسفنأ

 (يحخركلا ريسفت) .زاجحلا ةغل وهو رمألا مال ريسكاب ىسيعو نسمحلا
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 انيس اوعبتالل :نينمؤملل مهوقب َجِماَقْنأ َمَم ًالاَفْثو مهرازوأ َحُكاَفْتَأ_ٌبرِمَحَيَلَو
 ىلع نوبذكي /2) َوُرَبفَي أوُناَك اّمَع ةّسّيقْلا َّمْوَي َنْلَْسُيَلَو مهيدلقم مهلالضإو
 .عفرلا نونو واولا :امهلعاف فذحو .مسق مال نيلعفلا يف ماللاف .خ خيبوت لاؤس ملا

 الإ ٍةَنَس فْلأ مهيف َتييلَ رثكأ وأ ةنس. نوعيرأ هرمتعو فيؤق لإ وك اَكلَنَرَأ ّدَقَلَو

 «ريثكلا ءاملا يأ + .راقرطسلا ٌسَدَحَأَ هوبذكف هللا ديحسوت ىلإ مهوعدي اًماَع ّيسريسمخ

 ٌبَحْصَأَو احون يأ ُهَبيَجْنَأَف .نوكرشم جو َنوُمِلَظ ْهَو اوقرغف مهالعو مهي فاظ
- 

 نم مهدعب نمل2: َيِمْطَعلِل ةرعةياج اهقلجو اهيف هعم اوناك نيذلا يأ ةَّئيِفَسلَآ

 م ممم ..+ مم ..., ةقيف نيفس ناقوطلا دعب حرت شاعو .مهلسر اوصع نإ سائلا

 (يواصلا ةيشاح) .ءيش عابتألا رزو نم صقني نأ ريغ نم ؛هلعافك رشلا ىلع لادلا نأل يأ :مهاقثأ عم الاقثأو

 0# سابع نبا نع مكاحلا ىور اذك «نيسمخو افلأ هرمع ناكو ءنيتس نافوطلا دعب شاعو :خلإ فلأ مهيف ثبلف
 نافوطلا دعب شاع هنأ :"لوصألا عماج" يفو .اوشفو سانلا رثك بح نيتس نافوطلا دعب شاعو «نيعبرأل ثعب هنأ

 عوقو فو «ءانثتسالا ىلع بوصنم "نيسمخ"و ؛فرظلا ىلع بوصنم "فلأ" (نيلامكلا ريسفت) .ةنس نيسمخ
 .ةيآلا هذه ف باوحج هنع نيعنامللو «فالح ددعلا ءامسأ نم ءانثتسالا

 لقثي الثل ؛اماع :يناثلا يفو «ةنس :لوألا يف لاقف «نيددعلا زييمت نيب رياغ هنأ :يهو ةفيطل ةنكن انهه تيعور دقو

 نع ربعت برعلاو ء:نسح نمز يف يقل مهنم حارتسا امل اة هللا يبن نأب اناذيإ نيسمخلاب ماعلا ظفل صخ هنإ مث ؛ظفللا

 ىلع 225 هتيلست ةدملا هذه هعبل ركذ يف ةمكحلا :يواضلا لاقو علمجلا ةيشاحت) :ةقسلاب باذحلا نعو .ءماعلاب بصتخلا

 هموق نم نمؤي ملو «ريثكلا ددعلا اذه ثبل احون نإف ؛نزحت ال :هيبنل لوقي هللا نأكف «مالسإلا يف رافكلا لود مدع

 .كموق نم نمآ نم ةرثكو ؛كنثكم ةدم ةلقل ؛ربصلاب ىلوأ تنأف ءرجض امو ربضف «ليلقلا الإ

 ءرشع ةسمخ :ليقو (يواصلا ةيشاح) .اعارذ نيورأ حلبج ىلعأ قوف عفتراو محي طاحأ يأ :مهالعو مك فااط

 نم يزارلا هلاق ام ىلإ ةراشإ "خلإ مه فاط" :هلوق يفو (نزاخلا ريسفت) .ةنيفسلا يف نم ريغ ءيش لك قرغ ىح
 امك ءاملا ف بلغ هنكلو «ةملظلاك هريغ وأ ناك ءام هترثكل ؛ناسنإلاب طاحأ يأ فاط ام لك :نافوطلا نعم نأ

 (؛ثانإ مهفصتو روك ذ مهفصن ءاسفن نيعبسو ةينامث اوناك و :ةنيفسلا باحصأو (لمجلا ةيشاح) .انه دارملا وه

 (كرادملا ريسفت) .مهؤاسنو ثفايو ماحو ماس :حون دالوأ مهنم



 توبكنعلا ةروس و نورشعلا ءزجلا

 اوفاحح ُهوَقَتاَو ا ارفتفا مزق لاق ّذِإ رييِهرتإا ركذا 3 .نانلا رثك# قيس ردكأ و

 هج تروخلفت نكك نإ مانصألا ةدابع نم هيلع متنأ ام ركل ررَح زجل ةباقع

 نولوقت اكَفِإ تروُقْلَتَو اندثْوَأ هريغ يأ هللا نود نم تروُدُبْعَت اَمْنِإ -هريغ نم ريخلا
 اقزي ْمُكَل توُكلمَي الِهَّآ ٍنوُد نم توُدبعَت نيينلآ ترإ هلل ءاكرش ناثوألا نإ :ابذك

 هللا دنع أوغَتَباَف مكوقزري نأ نوردقي ال هلا 2ك را هتف ةويلظا تعرقل نبأ

 مكلبق نم مما بذك دقف !ةحم لهأ اي يوبدحت يأ اوبدكت نإَو (2) تروعجرت 1120010101 1 اا

 افلأ هرمع ناكف «ةئس نيسنخو نيتئام نافوطلا دعب 3 حون شاع :فارعألا ةروس يف دوعسلا وبأ لاق :رثكأ وأ

 عست هموق يف ثبلو نيعبرأ سأر ىلع ثعب «ةنس نيسمحو افلأ هرمع ناك :يواصلا لاقو «ةنس نيعبرأو نيتأمو
 :توملا كلم هل لاقف «ةنس ةئام عبرأو افلأ شاع هنأ بهو نعو .نيتس نافوطلا دعب شاعو ءةنس نيسمخحو ةئام

 "؛«تحرخو تلو: :ناباب اه رادك" لاق ؟ايندلا تدعو: قيك ءارهع عاينألا لوطأ ان

 اذهو ؛هرثكأ ىلع ددعلا اذه قالطإ مهوتي نأ زاحل كلذك ليق ول هنأل ؛ةنس نيسمحو ةئام عست :لقي ملو

 اظفل بذعأو رصخأ كلذ نأ الإ .ددعلا ةيفاو ةلماك ةنس نيسمحو ةئام عست :ليق هنأكف ءانه لئاز مهوتلا

 ةيلست ةرباصملا لوط نم هدباك امو «هتمأ نم 3غ حون هب ىلتبا امل تقيس ةصقلا نألو «ةدئافلاب ًالمأو

 ظفل راركت نأل ؛ماعلاب مث ةنسلاب الوأ زيمملاب ءيحو .ضرغلا ىلإ لصوأو مخفأ فلألا ركذ نأكف ةتْثَع انيبنل

 .ةغالبلا يف بانتحالاب قيقح دحاو مالك يف دحاو

 .ةلحتعملا تاظوظحملا عيمج نم مكل ريخ مكلذ :لاقي نأ نسحألاو ءاريخ هيف نأ مكمعز يف يأ :هيلع متنأ امث

 :"نيمسلا" يف :نوكلمي ال (نيلامكلا ريسفت) .هقلختو هقلتحاك هقلحخ :"سوماقلا" يف :نوقلختو (يواصلا ةيشاح)

 نأ زوج نيقزكلا لص ىلعو تفانصمب قردتآل :"ةركاميأالا'هيصانو هردسللا ىلع ايوسس فرتكو ةاازرم ؟ةورأ
 :قاوززلل نسع ةوكو ذأ قرع "نورك قرم «يقرعوزب هاااف فور مك وفور 1 ةوكلمتالا لسألا رك
 (لمجلا ةيشاح) .هب الوعفم بصتتيف
 ىلإ اهدعب لاو ةيآلا هذه نأ ىلإ ريشي "ةكم لهأ اي" .هب ملعلل ؛فوذحم لوعتلل نأ ىلإ ةراشإ :ئبوبذكت يأ

 نيبو «ءمهبهذم اذهو «شيرقو 3 ناش كذب «ميهاربإ مالك نيب ةضرتعم "هموق باوحح ناك امف" :هلوق

 :ليقو .ريرج نبا هراتخاو «ةداتقو رمع نع يور اذك 5# لوسرلا ةيلستل اهقاس نأ ثيح نم ؛هموق باوج

 (نيلامكلا ريسفت) .رهظأ يضاقلا هلعجو ؛هموقل ميهاربإ لوق ةلمج نم يه



 توبكدعلا ةروس ةا نورشعلا ءزجلا

 نيتصقلا نيتاه يف .نيبلا غالبإلا 2 ِْيُمْلآ ْغَلَبلا اَلِإ بلوُسَّرلا ىَلَع امَو يلبق نم
 ئِدَبُيَفيَح اورظني - ءاتلاو ءايلاب - وري هلو أ ؛هموق قف ىلاغت لاقو دك بلل ةيلسن

 تيق لق

 :هديعي وه مذ 5 ءادتبا مهقلخي يأ ( نعم. ًأدبأو أدب نم هحتفب ْئرقو .هلوأ مضب َقلَخْلآ ُهّللأ

 :ت) ٌريِسَي هللا ىلَع يناثلاو لوألا قلخلا نم روكذملا ىِلَذ نإ مهأدب امك قلخلا يأ

 20038 قلكلا ادي يَكم اوزطنآف ضرألا ىف اوي هلق ؟ياثلا نوركذت :فيكف

 مهرضي يك وب نم يلبت نيللا 5 نم م بذك 0 "بذك" يعمم وصوم ىلا م نم

 عنيا ريسفت) تيس موقلا رش ن نم هب 00 ام وحنب 0 ناك هلل 8 ا

 ؛ةبيغلا ءايب نوقابلاو ءهموقل 775 يبنلا نم ةبطاخم باطخلا ءاتب يئاسكلاو ةبعشو ةزمح أرق :خل! ءايلاب اوري مل وأ

 ملعلا ةيؤرلاب دارملا نأ :باوجلاف ؟خلإ اوري مل وأ :لاقي ىح قلخلا ءدب ناسنإلا ىأر ىم :ليق نإف .ممألل ريمضلاف
 ناك امل الإو «قولخم نم نوكي ال لوألا قلخلا نأل ؛هللا نم ءدبلا نأ ملعي لقاعلاو «ةيؤرلاك وه يذلا حضاولا
 (لمجلا ةيشاح) .ىلاعت هللا نم وهف «لوأ اقلح لوألا قلخلا

 ءامب ناميإلا بجي ةثالثلا لوصألا هذهو ءرشحلا ركذ ةلاسرلاو ديحوتلا ركذ مدقت امل :قلخلا هللا ئدبي فيك

 نإف ؛"ئدبي" ىلع ال "اوري مل وأ" ىلع "وه" فطع :هديعي وه مث (يواصلا ةيشاح) .ضعب نع اهضعب كفني الو
 لك ئشني نأب ةداعإلا لوؤي نأ زوجيو .ىناثلا ىلع لوألا نم لالدتسالا ضرعم يف هنأو هيلع ةعقاو ريغ ةيؤرلا

 :هلوق اذك و :يضاقلا لاق «"ئدبي" ىلع فطعيو ءامهوحنو رامثلاو تابنلا نم :ةقباسلا ةنسلا يف ناك ام ل ةنس

 مين رييسقت) ٠ رود رح و يلا ةأشنلا ء عيشني هللا ُْ

 (يواصلا ةيشاح) .انقداعإ ىلع ردقي اءدب اهئاشنإ ىلع ردق نمو
 "قلخلا هللا ئدبي فيك" :لاق ثيح ءدبلا دنع ىلوألا ةيآلا يف ىلاعت هللا مسا زربأ :خل ! قلخلا ءدب فيك اورظناف

 ؛"ةأشنلا ءيشني هللا 2 :لاقأ قدح ةداعإلا دنع هزربأو ععدبلا دنع ه رمت ةيآالا هذه يفو ؛هداعإلا دنع هرمضأو

 002 هللا مث" لاق ثيح ايناث ءاشنإلا دنع هراهظإ امأو .هب ىفتكاف ىلاعت هللا ىلإ الككسم عدنلا رك 5 تاك ةيناقلا

  ىمسسي عدبلا نأ يلج هيبنتلل ؛ ءوشني" لب "ةديعي" :لقي مو .هتدارإو هملعو هتردق لامك عماسلا نهد ٍِق عقيف

 (لمجلا ةيشاح) .ىرخأ ةأشنو ىلوأ ةأشن :اولاق ثيح فضولاب امهنيب رياغتلاو «ةداعإك ةأشن



 توبكدعلا ةروس 1 ع نورشعلا ءزجلا

 َّنِإ نيشلا نوكس عم ارصقو اَذَم ةَرِجآْلا َةَأَشَتل ّىِشِسُي هللا مُث مهتامأو مكلبق ناك نم

 نَم ِمَحْرَيَو هبيذعت اق نم َدَكَي .ةداعإلاو ءدبلا هنمو 2١ ٌريِدَق ءْىَس لك ع هَل

 ىف مككاردإ نع مكبر َتيِزِجْعُمِب رّشنأ آَمَو .نوُدرُت 2 2 ترويلقت هم هتمحر ْءاَشَي

 هريغ يأ هللا نوُد نّم : مك اَمَو هنوتوفت ال يأ ءاهيف متنك ول ءاَمَسلأ ىف الَو ضرألا

 هَّللاِتياَكِب أوُرَقَك تيِذَأاَو .هباذع نم مكر صني (2) ٍريِصَت اَلَو هنم مكعنمي لَو نم
 تادع مه كيتلْواَو ينج يأ ىتَمَحَر نِم ْأوُسِيَي َكيتَلْو ثعبلاو نارملا يأ َ-هِبآَقِلَو

 فلأ ريغ نم نيشلا نوكس عم ارصقو «ةلاعف نزو ىلع «ريثك نباو ورمع يبأل نيشلا دعب فلأب يأ :ادم
 نيشلا دعب فلأو نيشلا حتفب "ةءاشنلا" ورمع وبأو ريثك نبا أرق يأ :ارصقو ادم (نيلامكلا ريسفت) .نييقابلل
 ةئيشملا لوعفم :هبيذعت ءاشي نم ."بيطخلا" يف اذك «نيشلا دعب ةزمهلاو نيش نوكسب نوقابلاو ؛ةزمهلا لبق ةدودمم

 نم بذعي" :هلوق :يواصلا لاق (نيلامكلا ريسفت) .ثبعلا نع ازارتحا ؛مزاللاك هفذحو «هلبق ام سنج نم ردقي

 .لعفي امع لأسي الف ءامهيف يأ "ءاشي نم محريو" :هلوقو .ةرحآلاو ايندلا يف يأ "ءاشي
 نايب دوصقملاو ءءامسلا يف برغلا مهعسو ف سيلو ءضرألا لهأ نم مهو ؛مدآ نبل باطخلا :خلإ متنأ امو
 ."اهيف متنك ول" :هلوقب حراشلا هيلإ راشأ امك ءاليحتسم وأ ناك انكمم ريداقتلا عيمج ىلع تاوفلا عانتما

 .ولعلا ةهجو لفسلا ةهج اممي داري نأ زوجيو ءامهانعم نم روهشملا ىلع ءامسلاو ضرألا تلمح نإ اذهو
 مهيف موقل باطخ انه ام نأل ؛ضرألا ىلع "ىروشلا" يف رصتقاو "ءامسلا يف الو ضرألا يف" :انه لاقو
 ؛ه اَمَو» :"رمزلا" يف هلوق يف راصتخالل اعم اقذح دقو ءءامسلا ىلإ دوعصلا لواح يذلا ذورمنلا

 (لمجلا ةيشاح) 5١( :رمزلا) ثني رجْعَمب
 لاقو .برطق هلاق ءامي ناك ول ةرصبلاب الو ءانهه نالف توفي ام :لئاقلا لوقك ءءامسلا يف :اهيف متنك ول
 ضرألاب دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :اهيف متنك ول (نيلامكلا ريسفت) .زجعم ءامسلا يف نم الو :هانعم :ءارفلا

 موي اهنم اوسئي :اوسئي كنئلوأ (يواصلا ةيشاح) .ولعلاو لفسلا ةهج اممي داري نأ حصيو ءاهتقيقح ءامسلاو
 .ءازجلاو ثعبلا مهراكنإل ايندلا يف اهنم اوسئي وأ ؛هعوقو ققحت ىلع هملع ةلالدل ؛يضاملا ةغيصو «ةمايقلا

 (لمجلا ةيشاح) .مهل اهمومعل هدابعل امالعإ هتمحر قبسل ؛اهيلإ باذعلا فضي ملو هسفن ىلإ ةمحرلا فاضأو



 تويكدعلا ةروس كف نورشعلا ءزجلا

 وأ ُهوُلُتقا اوُلاَق نأ اّلِإ ددِمَوَق باَوَج تراك اَمَق :#إع ميهاربإ ةصق يف ىلاعت لاق
 َكِلَذ ىفَّنِإ امالسو ادْرَب هيلع اهلعج نأب ءاهيف هوفذق يلا راَّملآ م ُهَّلآ هَ ُهوُقَرَح

 : تايأآلا

 َلاَقَو .اهب نوعفتنملا مهفأل ؛هتردقو هللا ديحوتب نوقّدصي 2 ": َنوُمِمْؤي موق ريسي نمز ف
 22. ب ةقآيقإلا ره ١ 3 ني هع 2 7 7 اة 3 اء

 لإ ربخ مكنيب ةذّوم ةيردصم هاو ءانقوديت مكر نوك ني رثذكقانكإ ميعاربإ

 نم هيلع مه ام كرتو «هللا ةدابعب مهرمأ نيح .هل ميهاربإ موق باوج نكي مل يأ :خلإ هموق باوج ناك امف

 ءيسنت نجح ايندلا نم جرخت ال نأ تبأ ةئيبخلا سفنلا نإف ؛كلذ الإ ةحيصنلا نم هنم ردص امل ءازج 38 ةدابع

 نم نوكي قيرحتلا وأ لتقلاب رمألا نأ نأشلا نأل ؛مهراغصل مهرابك نم عقاو مالكلا اذهو .اهيلإ نسحأ نم ىلإ

 .هنم ةجحلا روهظ دعب ادانع كلذل اوباجأ امنإو ءراغصلا كلذ ىلوتي يذلاو «رابكلا

 (لمجلا ةيشاح) ."لب" نعم "وأ" لعجب ةجاح الف «قارحإلاب هتلباقم رهظيل ؛هوحن وأ فيسب يأ :هولتقا اولاق

 اعيمج اوناكف .نيضار نوقابلا ناكو «مهنم دحاو هلاق وأ ءضعبل مهضعب لاق يأ "هوقرح وأ" :كرادملا يف لاقو

 ءنيرمألا دحأ ىلع '"ءايبنألا" يف رصتقاو «ديدرتلاب انه ىتأ :هوقرح وأ .هقيرحت ىلع اوقفتاف «نيلئاقلا مكح يف

 ىلع مهميمصتو مهمزع نم "ءايبنألا" يف امو ءمهرواشت قيل نع ةياكح انه ام نأ ىلإ ةراشإ ؛هولعف يذلا وهو

 (نزاخلا ريسفت) .رانب دحأ عفتني مل مويلا كلذ يف هنأ يور :خلإ اهلعج نأب (يواصلا ةيشاح) .هولعف ام
 ضور ءاشنإ :ةثلاثلاو ءاهدامحإ :ةيناثلاو هيف اهريثأت مدع :ىلوألا «ةثالث اهنم ركذو .تايآلا يأ :اهريثأت مدع يه

 ءاهرمج أفطي ملو ءاهبط نكس رانلا تدمح :"راتخملا" ينو .اهطسو يف يأ اهماكم يف يأ ءافاكم ناتسب يأ
 :اضيأ هيفو .خلإ اهريغ اهدمحأو "لحد" امهيابو «ةتبلأ تيهذو تئفط يأ رانلا تدمه :لاقي ,تدمه فالخب

 ًالكلا :بشعلاو ؛ضرألا هب ترضخا تابن لك :لقبلاو .ضايرو ضور :اهعمجو «بشعلاو لقبلا نم ةضورلا
 :ةمحعملا ءاخلاب :اهدامعإو (لمحلا ةيشاحإ) .بشعلا تتبتأ يأ ضرألا تبشعأ :لاقي بشعأ هيضامو ؛بطظرلا

 (نيلامكلا ريسفت) .اهؤافطإ ؛"هيف اهريثأت مدع" ىلع فطع عفرلاب

 .ءاشنإلاو دامحإلل عجار اذهو .لحنيل هقاثو تقرحأ نكلو «هذؤت مل افإ ثيحي نيع ةفرط رادقم :ريسي نمز يف
 لوعفملا وهو فوذحم دئاعلاو ؛"يذلا" نيعمج ةلوصوم اهنأ :اهدحأ :هجوأ ةثالث هذه "ام" يف :متذختا امنإ (لمجلا ةيشاح)

 يأ ةدوم اناثوأ هومتذختا يذلا نإ :ريدقتلاو «قأيس امك عفر نم ةءارق يف "ةدوم" ربخلاو ,ناث لوعفم "اناثوأ"و «لوألا

 ةدوملا لحأل اناثوأ هومتذختا يذلا يأ "ةدوم" بصن نم ةءارق ىلع فوذحمو .ةغلابم ةدوملا سفن لعج وأ .ةدوم وذ

 - .نينثال وأ دحاول دعتم انه ذاختالاو هب لوعفم "اناثوأ"و .ةفاك "ام" لعخب نأ :ياثلاو .مكيلع نوكي وأ ؛مكعفني ال



 توبكنعلاةروس 0 0 نورشعلا ءزجلا

 ةّيَحْلا ىف اقدابع ىلع متدداوت : نعمل عةفاك "ام"و .هل لوعفم بصنلا ارت ىلعو

 .رمليو عابتالا نم ةحاقلا اخي ضني مكطشتب رفعي طويلا دوز كل اقذلا
 نم مُكَل اَمَو ُراَلآ اعيمج مكريصم ُمُكَنَو َاَمَو ةداقلا عابتألا نعلي اًضْعَب مكَضْعَ

 9 1 ا ورع ناراغ هيأ نيا وهو طول ميهاربإب قدام ميا نال .اهنم نيعنام م

 هموق رحغو ءىر ىرمأ ثيح ىلإ يأ َْيَر لإ ىموق نم جاهم ىفإ يهاربإ لاقَو

 .هعنص ْف /2: ميكا هكلم يف ُريِرَعْلا َوه ُهنِإ ماشلا ىلإ قارعلا داوس نم رجاهو
 جو ض قااذكه *

3 

 د

 تلعج وأ «ةدوم تاذ يأ ةدوم ىه يأ ءرمضم أدتبم ربع تناك "ةدوم" عفر نمف ؛"هللا نود نم" وه يناثلاو -
 .ئعأ رامضإب وأ هل الوعفم ناك بصن نمو «ةفنأتسم وأ ؛"اناثوأ" ل ةفص ذئنيح ةلمحلاو «ةغلابم ةدوملا سفن
 ,ةدوم اناثوأ مكذاختا ببس نإ يأ لوألا نم فاضم ردقي نأ زوجي ذئنيحو «ةيردصم "ام لعحت نأ :فتلاقلا
 .ةغلابم ؛ةدوملا وه ذاختالا سفن لعجي لب ءردقي ال نأ زوجيو ."ةدوم" عفر نميف

 عفرب يئاسكلاو ورمع وبأو ريثك نبا أرقو .لوألا هجولا ف رم ام ىلع ءافوذحم ربخلا نوكي بصن نم ةءارق ٍئو
 صفحو ةزمحو '"مكنيب" بصنو "ةدوم" بصنب ركب وبأو رماع نباو عفانو «"مكنيب" رجو نونم ريغ 'ةدوم"
 هجو اضيأ زوجيو .ناهجو هل مدقت دق اضيأ بصنلاو «مدقت دق عفرلاف ؛"مكنيب" رحو ةنونم ريغ "ةدوم' بصنب
 هنأ مصاع نع لقنو .هلصأ ىلعف هبصن نمو ءفرظلا يف عاستالل ةغلابملا ىلع ايناث الوعفم لعجي نأ :وهو ثلاث

 نكمتم ريغ ىلإ هتفاضإل ؛نبب اهنإو ؛«فرظلل "ةدوم" ةفاضإ ىلع تحبرخو "مكنيب" بصنو ةنونم ريغ "ةدوم' عفر
 ب ةيشاح) .العاف "مكنيب" انلعج اذإ حتفلاب (9 4 :ماعنألا) كني َعطَمَت دَقْلل :ةءارقك

 ىلع متبباحتو متعمتجا يأ :متدداوت .ةدوملا لحأل اناثوأ هللا نود نم هومتذختا يذلا نأ ىيعملا نوكيف :هل لوعفم

 نأل ؛طول ىلع فقولا بجيو .كلذ لبق انمؤم ناك نإو هتوبنب يأ :ميهاربإب قدص (لمجلا ةيشاح) .اهتدوم

 (يواصلا ةيشاح) .كَتلَع طول مالك نم هنأ مهوتل لصو ولف «ميهاربإ مالك نم "يبر ىلإ رجاهم نإ لاقو" :هلوق
 رانلا ىأر نيح هب نمآ نم لوأ وهو ."فاشكلا" ف عقو امك ءهتحأ نبا ال ءرزآ نب ناراه :هيخأ نبا وهو

 (نيلامكلا ريسفت) .ةراس هتأرماو طول هعمو ؛ماشلا ىلإ قارعلا داوس نم رجاهو «هقرحت مل

 (لمدلا ةيشاح) .ةهجلا مهوي هرهاظ نأل ؛كلذب لَّوأ امنإو .هيلإ هجوتلاب يبر ينرمأ ناكم ىلإ يأ :خلإ ثيح ىلإ يأ
 لزتف ؛ماشلا ىلإ اهنم مث "نارح"ب لزنف «هيحخأ نبا طول عمو ؛همع ةنبا ةراس هتجوز عم يأ :قارعلا داوس نم رجاهو

 (لمجلا ةيشاح) .ةنس نيعبسو اسمخ كاذ ذإ التلَع ميهاربإ رمع ناكو (يواضيبلا ريسفت) .مودسب طول لزنو نيطسلف



 توبكدعلا ةروس ظ < اب نورشعلا ءزجلا

 لكف َةّوُبنلا هتيَرَذ ىف ملم قاحسإ دعب َبوقعَيَو َقَحْسِإ ليعامإ كعب هل انَّبهَوَو

 ميهأ ربإ يك

 روبزلاو ليحنإلاو ةاروتلا يأ «بتكلا نيعمب بتكإلا] هتيرذ نم ميهاربإ دعب ءايبنألا
 ىف ُهّنإَو نايدألا لهأ لك يف نسحلا ءانثلا وهو ايدل ىف هرج ُهَنيئاََو ناءرقلاو
 :ِهِمَوَقِل َلاَق َذِإ اطول ركذا َو .ىلعلا تاجردلا مهل نيذلا ّ) َنيِحِلَّصلآ َنِمَل ةّرخآلآ
 يف نيهجولا ىلع ءامهنيب فلأ لاخدإو «ةيناثلا ليهستو «نيتزمه ا قيقحتب ّرَكْنإ

 رب ٍدَحأ نِم اي مُكَقَبَس ام لاحرلا رابدأ يأ َةَشِحبَقْلآ َنوُنَأَتَل نيعضوملا ا
 ةّراملا قيرط ليِبَسلا َنوُعطقَتَو َلاَجّرلأ تررصاتل مكَكيَأ .نحلاو سنإلا م َتيِمَلَعْل

 مكندحتم ةيواك ىف روُتأتو مكب ٌرمملا سانلا كرتف ,مكب رمي ني ةشحافلا مكلعفب
 را كم

 نأ 8 نأ 94 بؤ َباوَج ند ضعبب ب مكضعب ةشحافلا رهزاستلا

 «قاحسإو «ليعامسإ يف ءايبنألا راصحنال يأ :خلإ ءايبنألا لكف (لمجلا ةيشاح) .ةنس ةرشع " هدعب يأ :ليعامسإ دعب
 (كرادملا ريسفت) .ايندلا يف رجألا يطعي دق ىلاعت هنأ ىلع ليلد هيف :ايندلا يف (يواصلا ةيشاح) .بيعش دج نيدمو

 ةيرذلاو «هناوأ ريغ يف دلولا ءاطعإب ايندلا يف انيلإ هترحه ىلع هرجأ هانيتآ :"يواضيبلا" ةرابع :ّلإ نسحلا ءانثلا وهو
 (لمجلا ةيشاح) .رهدلا رخخآ ىلإ هيلع ةالصلاو ءانثلاو «هيلإ للملا لهأ ءامتناو ؛مهيف ةوبنلا رارمتساو «ةبيطلا

 نوسلجي اوناك مهنإ :ليق :ةشحافلا مكلعفب (كرادملا ريسفت) .ةطاوللا يهو «حبقلا يف ةغلابلا ةلعفلا يه :ةشحافلا

 هب ىلوأ ناك هباصأ مهيأف ؛هوفذخ ليبس رباع ممك رم اذإف ءىصح اهيف ةعصق مهنم لجر لك دنعو ءمهسلاجب يف
 (يواصلا ةيشاح) .كلذب ضاق مهو «مهارد ةثالث همرغيو ؛هحكنيو هعم ام ذخأيف

 اومادام وأ ءارامن موقلا سلحب :يدانلا ,مكسلاجب يف يأ :مكيدان يف (لمجلا ةيشاح) .مكب رورملا يأ :مكب رمملا
 وهف .مهنم نورخسيو قيرطلا لهأ نوفذخي اوناك :يناه مأ نع هنسحو ؛يذمرتلل :خإ ركنملا (سوماقلا) .هيف
 نع .ءانغلا دارأ :ليقو .قهالجلاو مامحلا بعلو ريفصلا هنأ :دهاجم نع متاح يبأ نبالو .هنوتأي اوناك يذلا ركنملا

 نم ناك :لوحكم نعو .نوطراضتي اوناك :مساقلا نعو .ضعب ىلع قزبي مهضعب ناك :ه#قف مالس نب هللا دبع

 (نيلامكلا ريسفت) .ءانحلاب عباصألا فيرطتو «كلعلا غضم مهقالخأ
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 29 َيِدِسفُمْلا ٍمْوَقْلا َلَع باذعلا لازنإ يف يلوق قيقحتب نَّرّصنآ ير َلاَق
 ئَرْشبْلاب يسرا اكل َتَءاَج اَمَلَو .ةءاعد هللا باجتساف «لاجرلا نايتإب نيصاعلا

 اًهَّلَهَأ َّنِإ طول ةيرق يأ ةَيوقْلأ هذه ٍلَهَأ وكلهم نإ ُأَوَلاَق هدعب بوقعيو قاحسإب

 رخل لسرلا يأ اوُلاَق أطوُ اَهيِف ء.رإ ميهاربإ َلاَق .نيرفاك م َتوِهِلَظ أ كاك
 3ع تقاك .متارمأ لإ ةُهَلَخأَو ديدصتلاو فيفختلاب ٌدكْيِجَتَت يف دم كل 2

 لزح مب ء 2 و اًظول ل تَءاَج نأ امل .بادذعلا يف نيقابلا 2 ترربقلا

 25558 «فايضأ ةروص يف هوجولا ناسح مهنأل ءاردبع اعوذ ةب تقاَضَو مهببس

 «بضغلا رثأ كالهإلاب راذنإلاو «ةمحرلا رثأ ةراشبلا نكل «ةبيط ةيرذب ميهاربإ اورشبف :هءاعد هللا باجتساف
 كلذ ىلع مدق دابعلا نم ضرألا ءالخإ كالهإلا يف ناك املو .راذنإلا ىلع ةراشبلا مدقف .هبضغ تقبس هتمحرو

 مهلسرأو ؛مهكالهإب ةكئالملا رمأف يأ (لمجلا ةيشاح) .نيحلاصلا دابعلا نم ضرألا ةلع هنأب ؛ميهاربإ ةراشب

 (يواصلا ةيشاح) .باذعلاب طول موق اورذنأو «ةبيطلا ةيرذلاب ميهاربإ اورشبف ؛نيرذنمو نيرشبم
 رشلا ىلع لادلا نأل ؛هنم اوصلخي مل نيذلا يأ :باذعلا يف نيقابلا .نيقابلل ديدشتلاو ءىلعو ةزمحل :فيفختلاب

 (يواصلا ةيشاح) .كلذ ببسب مهنم ةدحاو تراصف «طول فايضأ ىلع موقلا تلد دق يهو ؛«هلعافك

 .نيرباغلا نم يلزألا همكحو هللا ملع يف تناك يأ "نيرباغلا نم تناك" :هلوق :"لمجلا" يف لاقو :باذعلا يف
 بيصن هل رشلا ىلع لادلا نأ ببسب «هنم اوصلخي مل نيذلا هيف نيسمغتملا يأ "باذعلا يف نيقابلا" :هلوقو

 نأ ةفاخم ءمهببسي مغلاو ةءاسملا هتءاح :"يواضيبلا" يف :مكي ءيس .هلعافك ريخلا ىلع لادلا نأ امك :هلعافك

 ريسفت فطع مغلاو ءردصملا ريمض لعافلا نع بئانلا نأ ىلإ ةراشإ "ةءاسملا تءاج" :هلوق .ءوسب هموق مهدصقي

 ريمض لعافلا بئان نأ لمتحيو .(باهشلا ةيشاح) .ةيببس "مهي" يف ءابلا نأ ىلإ ةراشإ 'مهببسب" :هلوقو .ةءاسملل

 (لمجلا ةيشاح) .طول ىلإ دوعي
 ةرابع عارذلاو عرذلا قيض اولعج دقو ءهتقاط يأ هعرذو ءمهرمأ ريبدتبو مهفأشب قاض يأ :اعرذ ممب قاضو
 هلاني ال ام لان هعارذ تلاط اذإ لحجرلا :هيف لصألاو .اًميطم ناك اذإ عرذلا بحر :اولاق امك «ةقاطلا دقف نع

 لوجم زييمت :اعرذ (كرادملا ريسفت) .زييمتلا ىلع بصن وهو .ةردقلاو زجعلا يف الثم كلذ برضف ؛ع ارذلا ريصقلا
 يفف «ةوقلاو ةقاطلا هانعم عرذلاف الإو ؛نيعملا لصاحل ريسفت "اردص" :هلوقو .ممي هعرذ قاض يأ لعافلا نع

 (لمجلا ةيشاح) .اهغلبي ىلا هتقاط ناسنإلا عرذو «هلامتحا نم زجع :اعرذ رمألاب قاضو :"حابصملا"
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 كوجتم انإ نزحن الو فخت الل اولاقو هبر لسر مكاب هوملعأف ,هموق مهيلع فاخف
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 ل

 هِذَه ٍلَهَأ ْنِلَع فيفختلاو ديدشتلاب َتوُلزعُم اَنِإ .فاكلا لحن ىلع ًافطع "كلما"
 ببسب يأ هيوهو تروقشفت أوك يذلا لعفلاب اَسب رامكلا ج ري ايانعاو رووزقلا

 و تروا ِموَقِل امبارخ راثآ يه ةرهاظ َدَنَيَ 00 اًبكحَرَت دقلَو .مهقسف

 ساي أوُدُبَعَأ مّوَقَي َلاَقَف اًبيَعش ٌجهاَحَأ تر يدم ىإإ انلسرأ و .نوربدتي

 اهديك

 دن ع وفرع هيوم و روسو يونس هاوس هاهو همم عتمه .كيببقأ ةثلثملا راكي م نم ءاهلماعل

 ةدكؤم لاح. مكي ةيدسفم ضزألا ىف أَوَنَعَت اَلَو ةمايقلا موي وه «ءهوشحا رحل

 (نيلامكلا ريسفت) .مهادع نمل ءاحبإلا نم فيفختلاو ءصفحو عفانو رماع نباو ورمع يبأل ديدشتلاب :كوجنم
 .برطضا يأ سحترا اذإ رحبرا :مهوق نم ءبذعملا قلقي هنأل ؛كلذب يمسو «هنم اباذع يأ :ءامسلا نم ازجر

 ىلعو ؛فسح :ليقو «ران :ليقو ؛ةراجح ليقف ءزجرلا كلذ يف فلتحاو :"بيطخلا" فو (يواضيبلا ريسفت)
 ةراجحلا يه :ليقو :اميارخ راثآ يه (لمجلا ةيشاح) .ءامسلا نم هب ءاضقلاو فسخلاب رمألا نأ دارملا نوكي اذه

 هجو ىلع ةوسألا عاملا روهظ يه :ليقو ةمألا مله لئاوأ اهنكردأ قيدع تح لعحاوإ عع دع هللا اهاقبأ ءا اوكلهأ ىلا

 (قواضلا ةيشاخنإ) .ىقرألا

 :معإ اسعش مهاخأ

 59 ركذي مث موقلا ركذي نأ عضاوملا عيمج يف لصألا نأل ؛مهنم دحاو لك ريمض ىلإ ةفاضإلاب افرعم مهنع ارخؤم

 راسا ايس ةصوصخم ةبسن الو ءصاخ مسا مهل نكي مل طولو ميهاربإو حون موق نأ ريغ «نيعم ريغ ىلإ الوسر ثععيي ال هللا نأل

 و 0 وق ركذ ثيح طولو ميهاربإو حون ةصق يف هفالخب «ءابيعش مهاحعأ لاق ثيح مهيلإ اهنم فيضأ

 مهل ناكف حلاصو دوهو بيعش موق امأو ؛ميهاربإ موقو طول موقو حون موق :ليقف ؛مهيبن ىلإ ةفاضإلاب اوفرعف ءامي نوفرعي

 (لمجلا ةيشاح) .ابيعش مهاحأ نيدم ىلإو :لاقف ؛هلصأ ىلع مالكلا ىرجف «سانلا دنع هب اورهتشا ,مولعم بسن

 .كلذك مه: «نيدمل بوسسم وه امكف «ةليبقلا وبأ وه يذلا ميهاربإ نب نيده ةيرذ نم هنأل ىأ :ابيعش مهاخأ

 «ببسلا ماقم بيسملا ميقأف «هباوث هب نوحجرت ام اولعفا :"يواضيبلا" يف :خإ مويلا اوجراو (يواصلا ةيشاح)

 .لاوحألا نونف نم عقيس امو ؛هوعقوت يأ رخآلا مويلا اوجراو :"دوعسلا يبأ" يفو .فوخلا نيعم.اجرلا :ليقو
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 مى را رت

 2 مِهِراَذ ىف أوُحَبَصَأَف ةديدشلا ةلزلزلا ةفجج لآ ُمُهَتَّدَحَأَف ُهوُبَدَكَف

 ةليبقلاو يتحلا نيعمب هك رتو فرصب ًادوُمتَو اًَداَع انكلهأ َو .نيتيم بكرلا ىلع نيكراب
 دئاز فل

 ياو َرْيَزَو نميلاو رحاب ةيييفاستا مهكالهإ ,كل يبن دَقَو

 ) َنيِرِضَبَتَسُم أوُناكو قحلا ليبس ٍليِبَّسلآ نَع نع ديِعْدَصَف يصاعملاو رفكلا نم ٌمُهَلَمعَأ

 ' نسر باج دقو ترقق َترْوَعْرفَو تروُرَق انكلهأ و .رئاصب يوذ
 نيتئاف م29 تريقبسَس أوُناك اَمَو ضزألا ىف ؛ أوربكتشافتارهاظلا ججحلاب ِتَْيَبلاِب

 25 ابيَهاَح هيلع اتَلُْسؤَأ خرب : فئيف ”بيلكفب نأ نيروك كملا نرم 34 :انياذع
 ءابصخلا تاذ وعم بضاخلاف

 او مافاو ع قيوم ساو ع هويتك ٌةحْيصْلأ هَتْذَحَأ نثر هَِيَو طول موقك ءابصح اهيق افضاع

 ءابصخلا تاذ وعم. بصاخلاف

 5 1 ام[ مرح

 نأب :بيجأ ؟رابخألا يف نوكي امنإ بيذكتلا نأل ؛هرياوأ اولطمت علف :لاقي نأ رهاظلا ىضتقم :تلق نإ رياك

 مرخم دايو هوجراف نئاك رشحلاو ءهودبعاف دحاو هللا :ليق هنأك «ربحلل نمضتم يهنلاو رمآلا قف هركذ ااه

 يفو انهه لاق :ليق نإف :خإ ةفجرلا مقذخأف (يواصلا ةيشاح) .رابحألا ىلإ عجار بيذكتلاف «هوبنتحاف

 ىلع عمتجي نأ زوجي :انلق ؟ةدحاو ةصقلاو «:ةحيصلا مقذحأف :"دوه" يف لاقو «ةفجرلا مقذحأف :"فارعألا"

 ببسلا ىلإ ةفاضإلاو ؛مهيولق تفحجرف «هتحيص نم ضرألا تزلزتف حاص ليئربج نإ :ليقو «ناببس مهكالهإ
 (لمحلا ةيشاحإل .تبسلا ببس ىلإ ةفاضإلا يفانت ال

 نيب ةافانم الو «:ةحيصلا مقذحأف :دوه ةروس يف مدقتو .مهيلع ليربج ةحيص نم تأشن ىلا ةلزلزلا يأ :ةفجرلا

 ةعيسل ةراتو يعسلل كالا «فايكي وات ؛مهكاله يف ببس ةفحرلاو «ةحيصلا ةفحرلا ببس نإف ؛نيعضوملا

 اكورب كراب :"سوماقلا" يف ؛(راحبلا عمج) .طقس يأ كرب «نيطقاس يأ :نيكراب (يواصلا ةيشاح) .ببسلا
 .زيهبف ”ننبت" لعاف نأ ىلإ ةب راشأ : مهكالهإ .حلاص موق وهو :دوحنو دوه موق وهو :اذاع .خانأ :اكارماو

 رظنلا نم نينكمتم يأ :رئاصب يوذ (لمجلا ةيشاح) .ماشلاو ةنيدملا نيب داو وهو «دومث رجح يأ :رجحلاب

 يف مهل نكي ملف نعي ؛ءلسرلا ةطساوب نعي :"ريبكلا" فو (دوعسلا يبأ ريسفت) .اولعفي مل مهنكلو «لالدتسالاو
 ,دوعسلا يبأ ريسفت) ؛هكردي ملو هتاف اذإ هبلاط قبس :مهطوق نم :نيتئاف .ليبسلا اوحضوأ لسرلا نإف ؛رذع كلذ

 فصاعو ةفصاع يهف «تدتشا فصعت حيرلا تفصع :"سوماقلا" يف ءاديدش يأ :افصاع (يواضيبلا يف هلثمو

 ."حارصلا" يف اذك «راجحلا راغص ىعم. :ءابصخ :هلوقو .فوصعو
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 نوعرفو حون موقك اًنقرغأ نم مهنِمَو كوراقك ضتألا هب اًنفَسَح ]1رم مهنِمَو

 ْمُهَسْفنَأ اَوْناَك نكَلَو بنذ ريغب مهذعيف َرُهَملظَيِل ُهَّللأ تاك اَمَو هموقو
 يأ َءآَيِلْوَأ ِهللأ بوُد نِم اودحتلا ترفيثلا ُلَكَم .بئاذلا :باكتراب © تروم
 َتََمَوُأ َنِإَو هيلإ يوأت اهمشأ تدم تويَكعمعْلا لقَمُك اهم ةوسرو اناكسلا
 ال مانصألا كلذك 2 الو رح اهنع عفدي ال علا ث ِتوُيْبلا فعضأ

 يذلا ىنعمب املي َنِإ .اهودبع اه كلذ ,) وُمََعَي اوال اهيدباع عفنت
 هكلم يروه ء[ىثش نِم هريبغ -هنوذ نِم - ءاتلاو ءايلاب - نودبعي َيروُعَدَي

 اَهلَقْعَي اَمَو ن ناب اهلعمب يمرس نآرقلا يف ُلَئمُألا كليو .هعنص يف 2 محلا

 5 .. قلاب سزألاويبوشعنا قلع فورسان ج نونا ا اهمهفي يأ
 لاخب اهتعافشو اهعفن ايجار ءاهيلغ دمتعاو اهدبعو ؛ءايلوأ مانصألا لختا نم لاخ ةبش لإ نيا لبق

 :ةيلصأ هنونو ء«فورعم توبكنعلاو ؛ىذأ الو رطم الو درب الو رح يف اهنع غي ال اتيب تخت يلا توبكدعلا
 ءامسأ يف درطم اذهو «ءثنؤيو ركذيو «بيكينع :ريغصتلا يفو .بكانع :عمجلا يف مهوق ليلدب ناتديزم ءاتلاو واولاو
 ببس ريغب هاقو هلل أجتلا نمو ؛ءيش هعفني الف هللا ريغل أجتلا نمف يأ : اهيدباع عفنت ١ (لمجلا ةيشاح) .سانجألا

 امهنوك عم ؛مامحلا ضيبو توبكنعلاب راغلا لزن نيح «رافكلا نم 5 هللا لوسر ةياقو انه نمو ءفيعض ببسبو
 .اهودبع ام :هلوقب هرّدق ء«فوذحم "ول" باوح نأ ىلإ ةراشإ :اهودبع ام (يواصلا ةيشاح) .ءايشألا فعضأ

 لوعفم ةلوصوم وأ ءاهنع ةقلعم "ملعي'"و ,"نوعدي"ب ةبوصنم ةيماهفتسا "ام'و :"يواضيبلا ةرابعو :يذلا ىنعمت ام
 نيذلا ملعي يأ ؛"ملعي"ب ةبوصنم يأ :2لإ يذلا ىنعمب (اصخلم) .فوذحملا اهدئاع ."نوعدي" لوعفمو "ملعي"ل

 لمع امو يه نوكتف «خيبوتلا ةهج ىلع ةيماهفتسا اهنأ :يناثلاو .اهيف هجوألا رهظأ اذهو «محلاوحأ ملعيو ءمهنوعدي

 اهأ :ثلاثلاو ؟هنود نم نوعدي عيش يأ :ليق هنأك ؛"ميكحلا ريزعلا وهو" :هلوق نيبو "ملعي' :هلوق نيب اضرتعم اهيف

 (لمجلا ةيشاح) .ءيش هيلع قلطي نأ قحتسي ام هنود نم نوعدي ام :ليق هنأك ءهب لوعفملا ف ةديزم ”نم'"و «ةيفان
 "لاثمأ"و ؛"كلت" ربخ نوكي نأ روخي :خ2إ اًيرضن .مصاعو ورمع يبأل ةيتحتلا ءايلاو ءرثكألل ةيقوفلا ءاتلاب :نوعدي

 (لمدلا ةيشاح) .ايناث ارب نوكي نأو ءالاح "اهرضن"و ءاربخ "لاثمألا" نوكي نأو «نايب فطع وأ لدب وأ تعن

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .دئاوفلا عابتتساو نسحلا نم هيلع يه ام ىلع :امهمهفي يأ



 توبكدعلا ةروس < نورشعلا ءزجلا

 اوصخخ 29 َيِيْؤُملِل ىلاعت هتردق ىلع ةلالد َةَيَدَل كلذ ىف ىرإ اقحم يأ
 .نيرفاكلا فالخب ناميإلا يف امب نوعفتنملا مهنأل ؛ركذلاب

 كن دصافق ريغ اقم يأ ءةلالدلا طظفل نم لاح رورخلاو راججلاو «ةسبالملل عاب ِِق عايلا نأ ىلإ ريشي : اممم يأ

 (نيلامكلا ريسفت) ١( ”:ءايبنألا) هيَنيبعال اًمُهَنيَب امو ضْرَألاَو ِءاّمَّسلا اًنقلَح اًمَوإ» :ىلاعت هلوقك «الطاب



 عوضولملا
 ر. 8 © ع ه8 ف عا ده 8 9 ضف ذه ا هه 8 #8 سهاد ظل رشع يداحلا عرج

 مش اك هن ل كلا كه اذهل ا هيي انها يه و ا هههاظا ## #8 #8

 سه هل # 8 اه #خ تاه شاه هاا هف ساه لل شاد شاش

 هااظ شاش ه8 هش اه نش هك اه هش هك نش كا هش كاش هاش هش

"5 

 وأ مل) لجأ ىف
 ةحيفصلا
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 عوضوملا

 شاش ساشا ننهي نيل ني[ ان هوي نه نه نت ا هن ا يي

 »*# 8 ا هه 8# هن #*# اهل 8 ظخ هاف عفت هل نفد اه اه ذك اها كف انف هاذه ه8 1

 8 2 سشااش هاش كف أ قادت“ ياه ف ين ظني" ف 8 خف ل تلا ##

 رض #9 ظإ س ها ا # 8 9# 6 © 8 8# #8 - *©* 8 8 - * 8 ن8 يف

 عاق خش 8 عش سقادشهاش كك هه ظاش كاش ظن سا سا ل اس

 هاه شاه ض شانه طاش هه شا هيي ا هه اه ل ا ا ا 1


